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¯ 
  

பஞக்கம் ண்ர்கழந, 

ளசன் டைற்ய இனத்டயண்மண்டுகறக்கு   னன் டஞ்வச டுக்கமபிரிதில் னத்டசமணய 
மட்மனக்கும் வடம்ணமறக்கும் ன்ணகநமய் அபடரித்ட   மபமல் சுவப பநர்க்கும் வந்டணயவனக் 
கற்றுதர்ந்ட மபர்  .ன. ழபங்கசமணய மட்மர் தம அபர்கள் .  
12-04-1884ல் ிந்டமர்கள்   அபர்கள் றேடயத கள்நர் சரித்டயம் ன்னும் ஆய்வுக்கட்டுவவத   மன் 
ஈங்குவக்க பிவநகயழன். கள்நர் சரித்டயம்  அய்தம அபர்கள் றேடயமறம் ணற் இத்டபவ 
டமழ்த்டமணறம் , டமன் ளசமல் பந்ட இத்வட ணயவகடுத்டமணறம் உள்நவட உள்நடிழத ணற்வத 
ஆமய்சயதமநர்கள் ளசமல்யதவட ழணற்ழகமள் கமட்டி இக்கம ணக்கறக்கு அக்கமத்ட ளடரிதமட  
பிங்கவந பிநக்கணமக அபட இதல்ம உவதிழ கூயதபற்வ மன் சய பற்வ ணட்டும் 
ணமற்ய றேடயனேள்ழநன். மட்மர் தம அபர்கள் ணற் ட்ளதர்கவந ளசவ்பழ ளசப்ிமறம் 
மட்மவப் ற்ய அடயகம் ளசமல்மடட அபட டன்க்கத்வடக் கமட்டுகயட. அபட ஆய்வுக்கு 
ஆடமணமக உவனைர் னமஞம் , வனத டயனபமவக்கமபப் னமஞம் , ளசவ்பந்டயப் மஞம் , 

கஞசவப்ிள்வநதபர்கநின் ஆய்பயக்வக , சர் பமல்ர் யதட் , பின்சன் . ஸ்ணயத்   ணற்றும் 
சயபற்வக் வகக்ளகமண்மர். 

வடனேழண டமன் இட்டுக்கட்டி கூமணல் எவ்ளபமன ளசய்டயக்கும் ஆடமங்கவந ழணற்ழகமள் 
கமட்டினேள்நமர். னன்மள் னடல்பர் டயன.ன.கனஞமயடயதபர்கள் டம்னவத 'ளடன்மண்டிச் சயங்கம் ' 

னும் பமற்று கவட றேட இக்கள்நர் சரித்டயத்வடத் டவஞ ளகமண்மர் . 
  

கள்ர் சரித்திபம் 

னடல் அடயகமம் 

னந் டணயழ் ணக்கள் 

  

இண்மம் டயப்ின் னகவுவதமக இடன் ஆசயரிதர் றேடயதட  

  

குடி ளசய்ப ளன்னு ளணமனபற்குத் ளடய்பம்  

ணடிடற்றுத் டமன் னந் டறும் 



 

 

டயனபள்றபர் 

  

முன்னுரப  

உகத்டயல் வ்பவகதம ற்ளசதறக்கும் ஊக்கனம் , உஞர்ச்சயனேம் இன்யதவணதமட.  ணக்கள் 
அபற்வ அவடற்குரித சமடங்கள்  பற்யறம் அபர்கநட னன்ழமவப் ற்யத அயவும், 

யவவும் சயந்டவப . ஆக, அந்ழமக்கத்டயவஅடிப்வதமகக் ளகமண்டு றேடப்ளறும் ழடச 
சரித்டயங்கள் ளரிடம் தன் டுபபமம். என சமடய அல்ட பகுப்ிவக் குயத்ட றேடப்டும்   

சரித்டயம் அவ்பகுப்ிர்க்குள் உஞர்ச்சயனேண்மக்கும் அநபமபட தநித்டல் கூடும். அன்ய , ழடச 
சரித்டயத்டயற்கு அஃட ஏர் உறுப்மடறம் அவணனேம்.  இக்கனத்டமல் ற் மட்டிறம்  பகுப்ிர் 
டங்கள் சமடய சம்ந்டணமப் னத்டகங்கள்றேடய வபத்டயனக்கயன்ர். ஆமல் , டணயழ் மட்டு ணக்கநில் 
ளடமவகதமறம், யவுரிவண னடயதபற்மறம் ளரிடம் கனடப்ழபண்டிழதமம கள்நர் , ணபர், 

அகம்டிதமர் ன்பர்கவநப்ற்ய தமளடமன சரித்டனம் ளபநிபந்ட டயல்வ. சய 'யல்ம 
ணமன்னேபல்' யல்மக் ளகசட்டிதர்கநிறம், ழபயங்கநிறம் இபர்கவநக் குயத்டச் சயறுமன்வணதமக 
றேடப் ட்டினக்கயன்.  ினும் அவப னற்யறம் உண்வணதயந் டபர்கநமல் 
றேடப்ட்வபதல்.  அட ணமத்டயணன்ய, றேடயழமரிற் சயர் குறுகயத ழமக்கனம் அசூவதனேம் 
ளகமண்டுழநமர் வும் கனடழபண்டிதினக்கயட.  
  

கள்நர்கள் ளடமன்று ளடமட்டு ஆட்சய மத்டய பந்ட பகுப்ிர் ன்வட பனம் 
ணறுத்டற்கயல்வ.  இற்வக்கும் இவ்பகுப்ிரில் எழ டணயழ் ழபந்டமகயத னடக்ழகமட்வ ணன்ர் 
அசமண்டு பனகயன்ர்.  ணீன்டமனம், ளனயக்கமனம் ணயகுடயதமக இனக்கயன்ர். ளசன்வ 
அசமங்கத்டயமல் ற்டுத்டப் ளற்றுள்ந ஏர்சட்த்டயயனந்ழட இவ்வுண்வண அயதமகும்.   
ளசன்வ இமடமிவதச் ழசர்ந்ட ணீன் யங்கவநக் கூடிதபவதில் மடகமக்க 
ழபண்டுளணன்னும் ழமக்கத்டன் ளசன்வ அசமங்கத்டயமல் 1903-ஆம் பனத்டயல் ஏர் சட்ம் 
இதற்ப்ட்ட.  இக்ளகமள்வகவத யவ றுத்டடற்கமகப் ின்ன ளசன்ட்டித்ட 1903-ஆம் 
பனத்ட4-பட ணழசமடம சட்னம் ழடமன்யற்று.  இச்சட்த்டயன் ளதர் 'ங்கயக்கூமட யச் 
ளசமத்டக்கவநக் குயத்ட ளசன்ட்டிம் 1903-ஆம் பனத்ட ணழசமடம சட்ம்' (The Madras Impartible 

Estates Bill, 1903) ன்ட.  இடன் ல்வக்குள் (ளடினைறக்குள்) அகப்ட் ணீன்கநில் டஞ்வசதில் 
உள்நவப: கண்ர்ழகமட்வ, கல்மக்ழகமட்வ, ழகமனூர், சயல்த்டெர், மவதபம், மப்மமடு, 

சயங்கபம், ணடக்கூர், ளடுபமசல், ழசந்டங்குடி, அத்டயளபட்டி ன்னும் டயளமன்றுணமம். இபற்றுள் 
ழகமனூர், அத்டயளபட்டி ன்னும் இண்டு டபி ணற்வதளபல்மம் கள்நர் பகுப்வச் ழசர்ந்டவப. 
அவ்பிண்டுங்கூ ஆடயதில்கள்நர் ணீன்கவநச் ழசர்ந்டயனந்டழப. ணற்றும் மவநதக் 
கமர்கவநப்ழமன்ழம சயயட ற்த் டமழ்பமகழபம ளசல்னம் , ளசல்பமக்குனவழதமர் ர் 
இவ்பகுப்ில் இனந்டயனக்கயன்ர்.  இவ்பகுப்ிவக்குயத்டறேடயழமர் தமனம் இவபகவநச் 
சயயடம் ஏர்ந்டபளக் கமஞப்பில்வ. இக்கமஞத்டமழழத கள்நர்   சரித்டயம் ன்ம் இவ்வுவ 
டைல் றேடணமறு ழர்ந்டட. 

இடவப் டிக்கும் அயஜர்கள் சய கற்வக் கவடழமன்ய உண்வணதமமச்சயனேன் கூடித 
சரித்டயணமக றேடடற்குப்ளமரிடம் னதன்றுழநன் ன்டவனேம் , எனபகுப்ிவப் ளனவணப் 
டுத்டடற்கமக வ பகுப்னக்கவந இனயத்டவக்கும் குறுகயத ணப்மன்வணதவதமக்கு இஃட 
அயவு ளகமள்நத்டக் உவதடமம் ன்டனேம்   இடயறள்ந ளசய்டயகள் ளனம்மவும் டணயழ் ணக்கள் 



 

 

அவபனம் டித்டயத ழபண்டிதபமம்.   டணயழ் மட்டின் பமற்ய இடபவ தமமறம் 
ளபநிபமட  அரித ளசய்டயகவந இந்டையன் ந்டமம் அடயகமத்டயற் கமஞமகும்.  

இந்டைல் 1923-ஆம் ஆண்டில் ளபநிதம ளமறேட  சயந்ட னபர்கநின் ணடயனவவதனேம் , 

 த்டயரிவககநின் மமட்டுவவதனேம் ளறுபடமதிற்று , சங்க இக்கயதங்கறம், இக்கஞங்கறம், 

னமஞங்கறம், ிந்டங்கறணமக அநபில்மட டணயழ்டைல்கவந ஆமய்ந்ட ளபநிப்டுத்டய பனம் 
சமன்ழமமகயத ணகம ணழகமமத்டயதமதர் வணத் உ.ழப. சமணயமவடதபர்கள் டமம் இடவ னறேடம் 
டித்டப் மர்த்டடமகவும், கமசமவ ணமஞக்கர்கள் டித்டப் தளய்டணமறு இட மணமக வபக்கத் 
டகுந்டட த் டமம் கனடபமடமகவும் அன்னன் ளடரிபித்டமர்கள் ன்டவ இங்ழக 
குயப்ிடுகயன்ழன். 

இப் டயப்ிழ  அரித னடயத ளசய்டயகள் ழசர்க்கப் ளற்றுள்ந ; ணயவகதமகத்ழடமன்யத சய 
குவக்கப் ளற்றும்,  சய டயனத்டப்ளற்றும் இனக்கயன்; மண்டி மட்டிறள்ந கள்நர் மடுகநின் 
பமறு னறேடம் ளசவ்வபதமக ஆமய்ந்ட றேடப் ட்டினத்டவ இப்டயப்ிற் கமஞமகும்.   
கள்நனவத மட்டின் ளதர்கநிறம் , ட்ப்ளதர்கநிறம்  பனக்கத்டயல் உனச் சயவடந்ட 
உண்வணதயதக் கூமடபமகவுள்ந.   ஆமய்ச்சயதில் உண்வண ளபநிதம ளதர்கள் ணமத்டயம் 
ளசப்ஞ் ளசய்தப் ளற்றும், வதவப பனங்குகயடினேம் இடயல் றேடப் ளற்றுள்ந.   ணற்றும் 
கள்நனவத மட்டு பிபங்கறம், னக்க பனக்கங்கறம் னடயதபற்யல் இன்னும் ஆமய்ந்ட கமஞ 
ழபஞடிதவப  இனந்டல் கூடும். ன் அயவு ஆமய்ச்சயக்குவபமல்  ிவனகள் 
ழர்ந்டயனத்டறம் கூடும்.  அவபகவநக் கமண்கயன் அயவுவழதமர்கள் அனள் கூர்ந்ட அபற்வத் 
ளடரிபிப்ழல் அடுத்ட டயப்ிழ இடவப் ின்னும் ளசப்ஞ் ளசய்ட ளபநிதி இனுண்மகும்.  

கள்நர் பகுப்ிர் சயற்சய இங்கநில் ளசல்பம், கல்பி னடயதபற்யறம்,  னக்க 
பனக்கங்கநிறம் ணயகவும் கரழ்யவ தவந்டபர்கநமய்க் கபவக்கயணம யவதில் இனக்கயன்ர் 
ன்ட  உண்வண.  அத்டவகழதமர் சயயழடனும் ன்வணதவடற்குத் டவஞனரிடழ இஃட றேடயதடன் 
னடல் ழமக்கணமகும்,  அந்ழமக்கம் இந்டைல் ளபநிதம மவந்ட ஆண்டுகறக்குள்நமக ஏநவு   

யவழபயதினப்ட ணகயழ்ச்சயவதத் டனகயன்ட.  இந்டயதமபின்ய, இங்வக, ர்ணம,  ணழதம 
மடுகள், சுணத்டயம னடயத டீவுகள் ஆகயத இங்கநிறள்ழநமர் இடவ ஆர்பத்டன் 
பபவனத்டப் டிப்மமதிர்.  இவ்பகுப்ிர்க்குள் எனபவகதம ஊக்கனம் , கல்பி பினப்னம் 
இடமல் உண்மதினக்கயன் ளபன்ட யடரிசணமகயன்ட.  

கும்ழகமஞம் பமஞமடவ வஸ்கூல் டவவணத் டணயழ்ப் ண்டிடமகயத 
டயனபமநர்.T.V.சடமசயபப் ண்மத்டமபர்கள் னடயத அன்ர்கள் இந்டைல் றேடடற்குச் ளசய்ட 
உடபிகள் னடற்டயப்ிழ கமட்ப்ளற்.   மண்டிமட்டிழ உதர்குடும் ளணமன்யல் ிந்டமனம் , 

ளசந்டணயழ்ப் னவணதிற் சயந்ட சந்டந்டயகறேம் மக்கவந யவத்டணமத்டயவதில் மடும் ஆற்ல் 
வகபப்ளற்மனம், டவு னண்டு டயனத்ளடமண்டிதற்ய பனபமனம் ன்மற் ழன்னவதமனம் ஆகயத 
டயனணயகு. கல்ல் குக. ணஞிபமசக சஞமத சுபமணயகள் மண்டி மட்டுக் கள்நர் மடுகநின் 
பிபணவத்வடனேம் ளசவ்பழ ஆமய்ந்ட ளடரிபித்ட இப்டயப்மட டயனத்டளணய்டம்டி 
ளசய்டமர்கள்.  அபர்கள் னரிந்ட இவ்வுடபினேம், ணற்றும் பமற்மனுஞ் ளசய்ட பனம் உடபிகறம் 
ன்மல் ப்ளமறேடம் மமட்ப் ளறுபபமகும்.  

.ன. ழபங்கசமணய. 

http://ennar.blogspot.com/2006/03/blog-post_28.html


 

 

முதல் அதிகாபம் 

டணயனகத்டயழ டஞ்வச, டயனச்சயமப்ள்நி, னடக்ழகமட்வ, ணடவ, இமணமடனம், 

டயனளல்ழபய ஆகயத ணமபட்ங்கநில் இனந்ட பனம் ஏர் ளனங் குறேபிவக் 
கள்நர்  பனங்கப்டுகயட.  இப்ளமறேட இக்குறேபிரில் ீடய ணன்ங்கள் வும் 
அவணத்டத் டணட மட்டிவ ஆட்சயனரிந்ட பனகயன் ஏர் ணன்னம், குறுய 
ணன்மய்  சணீன்டமர்கறம், ளன யவுரிவணதமநர்கறம் இனக்கயன்ர். 
இன்பரின் னன்ழமர் வனத மநில் வ்பித்டயல்  ந்யவவணதில் இனந்டர்; 

இவக்கமத்டயல் அபட யவவண தமட?; இப் ளமறேட ப்டிதினக்கயன்ர்? 

;ன் ழமன்வப இந்டையல் ஆமய்ந்ட கமட்ப்டும் .  அடற்குனன் இந்டயத 
மட்டிறம், ஈனம், கமம் னடயத மடுகநிறம் ண்வமநில் பந்டயனந்ட 
ணக்கவநக் குயத்டப் ளமடபமக என சயயட ஆமய்பட  இன்யதவணதமடட. 
  

ணயகப் வனத மநிழ மகர் ன் ஏர் பவகதிர் இந்டயத மடு னறேடம் பிதினந்டர் 
ன்றும், ின்ன இந்டயதமபிற்குப் னம்ழ பக்கயறள்ந மடுகநியனந்ட   ன்மர் இந்டயதமபிற்குள் 
னகுந்ட சயயட சயயடமக இந்மடு னறேடம் பிர் ன்றும், அடன்ின் ஆரிதர் ன் கூட்த்டமர் 
அவ்பமழ இந்மட்டில் னகுந்ட பறற்ர் ன்றும் சரித்டயக்கமர் கூறுகயன்ர்.   இடற்ய 
த்டவழதம பவகதம ளகமள்வககள் உண்டு ; 'ஆதித்ட ண்டறு ஆண்டுகநில் னந்வடத டணயனர் 
' ன்னும் டையவ ஆங்கயத்டயல் றேடயத அயஜர்  யி . ககசரகப் ிள்ர  அபர்கள் 
இந்டயதமபியனந்ட வனத ணக்கவநப்ற்யப் ளரிடம் ஆமய்ச்சய ளசய்டயனக்கயன்ர்.   னன் ளசமன் 
னத்டயத்டமவனேங் குயத்ட அபனம் அப்டிழத குயப்ிடுகயன்மர். ினும் , க்கும்  ஆரிதர்க்கும் 
டுழப டணயனர் ன் பகுப்ிவ அபர் னகுத்டஉவக்கயன்ர். அபட ளகமள்வகப்டி மகர் ,  , டணயனர், 

ஆரிதர் ன் மன்கு ிரிவுகள் ற்டுகயன்.   ஆமல் அபர் றேடயதடயயனந்டமபட , ணற்பர்கள் 
றேடயதினந்டடயமபட  இப்ளமறேட கமஞப்டும் ணக்கநில் இன்பழ மகர் , இன்பழ  ன்று 
இவ்பமறு டயணமக பகுத்டவக்கக் கூபில்வ , உவப்ட அத்டவஞளதநிடன்று.  ினும் 
ணவந்ட கயக்கும் உண்வணகவநக் கமஞ அபமவுடறம் , அட குயத்ட ஆமய்டறம் இதல்ழ 
தமகயன், வனத டணயழ் இக்கயத, இக்கஞங்கவநனேம், னமஞ, இடயகமசங்கவநனேம், கல்ளபட்டு, 

ட்தம், ிற்கமத்ழடமர் றேடயத சரித்டயங்கள் ன்வபகவநனேம் ற்மகக் ளகமண்டு , இக்கமத்ட 
ணக்கநிதல்னநில் ளமனந்டபபற்வ அபற்றுன் எப்ிட்டுப் மர்த்ட எனபமறு உண்வணளதத் 
ழடமன்றுணவபகவந ளபநிப்டுத்டழ   இவ்பமய்ச்சயதின் ழமக்கணமம். 

ளடமல்வ மநில் கமர் ன் பகுப்ிர்  இங்கநில் ழணன்வண னேற்யனந்டர் 
ன்டற்குப்  சமன்றுகள் உள்ந. என கமத்டயல்   வுழதர் ப்டும், ஆறுழகமடி கந்டனபர் 
மடமத்டயயனந்ட மகனவத டவசயந்ட ணஞிகவநனேம் , அன்பமட்சயவதனேம் ளபநபிக் 
ளகமண்ளன்றும்,  மகர் டயனணமயத்டயற் ளசன்று னவதி, அப்ளனணமன் அபர்கவந ழமக்கய, 
'ணமந்டமடம ன்னும் சக்கபர்டயடயதன் வணந்டம னனகுச்சன் ன்மித்டயல்தமம் ஆழபசயத்ட 
டேங்கள் வகபவ அக்குடம்'   அனநிச்ளசய்ட ளன்றும்,  மகர் அட ழகட்டு பஞங்கய பிவ 
ளற்றுப் மடம்னக்கு,  டங்கள் உன் ிந்ட னணவடளதன்மவநப் னனகுச்ச ணன்னுக்கு 
ணவபிதமம்டி அனுப்ிளன்றும், அபறம் அவ்ழபந்டன் ழசர்ந்ட அபவப் மடத்டயற்குக் 
ளகமண்டு பந்ட பி அம்ணன்பன் ணமழதமின்   ழளமநிதமல் ஆழபசயக்கப்  ட்டு, அக்கந்டனபர் 



 

 

தமபவனேம் அனயத்ட பிட்டுத் டன் ட்ஞம் அவந்டன் ன்றும் , னனகுச்சனுக்கு னணவட 
பதிற்யல் டயசடஸ்னே ன்மன் ழடமன்யன் ன்றும் , அத் டயசடஸ்னேபின் பனயதிழ சத்டயதபிடன், 

டயரிசங்கு, அரிச்சந்டயன் னடயத அசர்கள் ழடமன்யளன்றும் பிட்டுடனமம் (பிஷ்டனமம்) , 
மம் அணயசம், னென்மம் அத்டயதமதத்டயற் ளசமல்யதினக்கயட.  
  

இி, பிதமச மடம், சமந்டயனபத்டயன் இறுடயதிறள்ந ன்ிண்டு அத்டயதமதங்கநில் டணன் 
ன்னும் ளதனள்ந ஏர் மகவப்ற்யத ளசய்டயகள் ளசமல்ப் ளற்றுள்ந. அபற்யன் சுனக்கம்:-  

"கங்கமடயதின் ளடன் கவதிறள்ந ணகமடணம் ன்னும் ட்ஞத்டயழ அத்டயரி 
பணயசத்டபம ஏர் ிமணஞர் இனந்டமர் ,  ம்ளமயகவநனேம் ளபன்று  டபத்டயல் ழணம்ட்பம 
அப்ிமணஞர் ந்டக் கனணம் ளசய்தத்டக்கட? ல்மபற்யனும் ழணம இம் ட? அடவ 
அவனேம் ளயதமட? ன் பற்வ இவபிமட ஆமய்ந்ட பந்ட 
பிவகயவக்கமடபமதினந்டமர்.  அப்டி இனக்கும் மநில் சணமடய யவதவந்ட ளரிதபம என 
அடயடய அபரிம் பந்டமர். அபர் ணகயழ்ச்சயனேற்று அப்ளரிதமவப் னசயத்டத் டணட தத்வடத் 
டீர்த்டனறம்டி ழபண்டிக்ளகமள்ந , அடயடயதமபர் 'தமனும் இபற்யல் 
ணதக்கனவதமகழபதினக்கயழன்: க்கும்உண்வண ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டுளணனும் 
பினப்னண்டு.  உகயழ சயர் னத்டயப்ழற்வப் னகழ்கயன்ர் ; சய ழபடயதர் தமகத்டயன் தவக் 
ளகமண்மடுகயன்ர்; சயர் இல்த்வடச் சமர்ந்டயனக்கயன்ர்; சயர் அச டர்ணத்வடப்  

ளமனந்டயனேள்நமர்; குனபின் ஞிபிவ ழணற்ளகமண்பர் சயர்; டமய்  டந்வடதர்கறக்கு ஊனயதம் 
ளசய்பமர்கள் சயர்; சயர் அயம்வசதிவனேம், சயர் சத்டயதத்வடதம் ழணற்ளகமண்டினக் கயன்ர்; 

சயர் ழமர் னரிந்ட ணமள்கயன்ர்; சயர் உஞ்சபினத்டய ளசய்கயன்ர்.  இவ்பமமக ழணறகத்வட 
அவதம் பினப்னவதபர்கள் ல்ழபறு பவகநில் ப்பமகயன்ர்.  அடமல் ன் ணனம் 
கக்க ணவந்டயனக்கயட ினும் ன் குனபிமல் உழடசயக்கப்ட் ஏர் ளசய்டயவத உக்குக் 
கூறுகயழன்.  ழகமணடய டய டீத்டயல் வணயசம் ன் பம் உள்நட.   அட னன் வப்ில் டனண 
படிபணம சக்கம் டங்கப்ளற்டமகும்.  அங்கு மகனம் என்றுள்நட.  டணன் ன்னும் 
ளதனள்நபனும் னகழ்ணயக்கபனுணம  மகன் எனபன் அங்கயனக்கயனக்கயன்ன்.   அபன் கர்ணம் 
உமசவ, ஜமம் ன்னும் னென்று ளயதிறம் யவ ளற்பன்;  டன் ணம் ளணமனய 
ளணய்கநிமழ வ்வுதிர்க்கும் இன்ம் பிவநப்பன் ;  பமய்வண ளய டபமடபன்.  அபன் 
உண்வணவத அயவுறுத்டபன். அன்பன் கங்வக ீரில் பசயக்கயன்ன் ' ன்று கூயர்.   அட 
ழகட் ிமணஞர் ணயகவும் ணகயழ்ந்ட,  பனய பிமபிக்ளகமண்டு அந்மகன் இனப்ிம் அவந்ட.    
மள் கமத்டயனந்ட ழமன்ிதற்ய, னடிபில் அந்மகர் ளனணமவக் கண்டு தந்ளடநிந்ட ணீண்ர் " 

ன்ட. 
  

இங்ழக கமட்டித இவ்பின கவடகநியனந்டம் மகர் ன்மர் ளசல்பத்டயறம் ஜமத்டயறம் 
ழணம்ட்பமபர் க் ளகமள்நக்கயக்கயட.  
  

மகர்கவநப்ற்யக் ககசவப்ிள்வநதபர்கள் கூறுணமறு:-  "ளடமவகதிற் ளனக்க ணவந்ட 
மகரிகம் பமய்ந்ட என சமடயதமர் இந்டயதம , கமம் (ர்ணம) இங்வகளதன்னும் ழடதங்கநில் ளனம் 
குடயகவந ஏளமன கமத்டயல் ஆண்டினக்கயன்ர்.  இபாநானணத்து   மபிட் ம் இபர்கள் 
ளதவக் குயப்டன்யத் ளடன்மட்டின் டுபஞினந்ட இபர்கநட அச கவப் ின்பனணமறு 
பிரித்டக் கூறுகயன்ட. 'ழமகபடயக்கனழக மகர் பமறேம் டய ளதமன்றுள்நட ; அட ளரித 
ளடனக்கவநனேம் ணடயற்கமப்ிவனேம் உவதட ; டம் ச்சுப் ற்கநமல் ணயகவும் ளகமடுவண பமதந்டள்ந  



 

 

மகர் வணந்டரின் ழசவக்கூம் அடவ கமபல் னயந்டயனக்கும் ; ணஞி ணண்த்டயல் அரிதவ 
பறீ்யனந்ட அபர்கவந ஆறம் அசன் பமசுகய ன்மன்.   அந்கவனேம் கர்ப்னத்வடனேம் ன்கு 
ழடடுணயன்" 

"கய.ன. டயன்னென்மம் டைற்மண்நபில் கங்வக, தனவ ஆறுகறக்கு இவதில் 
மகமண் மடுகள் இனந்டடமக  நகாாபதம்   பிநக்குகயட. டயங்கள் ணிற்ழடமன்யத 
ஆரித பசர்கள் இப்ளமறேட டயல்ய(ளல்ய) இனக்கயணயத்டயற்கு  அனகயல் என 
கவணக்க ஆங்கயனந்ட மகவ ளபன்று அப்னப் டுத்டயதடமக அந்டைல் கூறுகயட.  
கடமமதகம அனச்சுன் டீர்த்டதமத்டயவ ளசன் ளமறேட உறி ன் மக 
கன்ிளதமனத்டயவதனேம், ணஞினத்வடதமண் மக பசமகயத சயத்டய பமகன் 
ணகள் சயத்டயமங்கவடவதனேம் ணஞந்ட ளகமண்மன். இபன் ளதன் டட்சகன் ன் 
மகபசமல் ளகமல்ப்ட்ன், ளகமவனேண் ரீட்சயத்டயன் ணகன் சழணசதன் 
மகனன் ளனம்ழமர் பிவநத்ட அபர்கவந ஆதிக் கஞக்கமக ணடிபித்டமன்.  
ணற்றும் கய.ன. ஆமபட டைற்மண்டில் ணகட மடு மகட ஆட்சயதியனந்டடமகச் 
சரித்டய ஆமய்ச்சயதமல் பிநங்குகயட.  இவ் பணயசத்ட ஆமம் அசமகயத அசமட  

சத்டனபின் கமத்டயல் டமன் ளகநடண னத்டர் டம் னடக்ழகமட்மடுகவநப் ழமடயத்ட,  

மகர் ளனம்மறம் அபற்வழத டறேவும்டி ளசய்டட". 

  

"இங்வகத் டீபின் சரித்டயளணல்மம் ளடமக்கத்டயல் மகவப்ற்யழத கூறும். கய.ன. 
ஆமபட டைற்மண்டில் இத்டீபின் குமளல்மம் மகர் ஆறவகதில் இனந்டளடவும் , 

அடற்யழத இடற்கு மகத்டீபம்   ஏர் ளதர் பனங்கயற்று  வும் னன்னூல் 
ழணற்ழகமள்கநமல்அயதப்டுகயட.  கல்தமஞி கந்டமன் மகட டவகர்.   கல்தமஞி தசன் டங்வக 
ணகள் கயடநாறார  தசமகயத என மகனுக்கு ணஞஞ்ளசய்பிக்கப்ட்மள்.   இம்வ,  

கல்தமஞிக் ளகடயரில் இந்டயதக்கவதில் இக்கமத்ட இமழணச்சுத்டயற்கு அனழகனேள்ந 
கந்டணமடக்குன்ணமக இனக்கும்  ஆதித்ட ண்டறு ஆண்டுகறக்கு   னன் இதற்ப்ட்டு . 
இப்ளமறேட அணமபடய னடயத இங்கநில் கமஞப்டும் சயவகள் ின்னத்டயற் ம் பிரிந்ட 
மம்ின் டவனேவதபமய் மகவக் குயப்பமக உள்ந.   அணமபடயப் மழ்கநியனந்ட 
டுக்கப்ட்  இச் சயவகநன் சய ிங்கவநச் ளசன்வதிற் ளமனட்கமட்சய ணன்த்டயல் 
கமஞமம்.  இச்சயவகநில் அசர்க்கு னென்று னம், அபர் ணகநிர்க்கு னென்று னம், ணற்வ 
மகர்க்கு எற்வப்னம் கமஞப்டும்.  ளடமனயல் டயம் ளமனந்ட இச்சயவகவநதிதற்யத சயற்ிகள் , 

இந்மகவ அபின் டன்வண பமய்ந்ட ணக்கறனபனம் மம்னஉனபனம் கந்ட ளணய்திளன்ழ 
யவத்டர் ழமறம்.  ண்வக்கமத்டத் டணயழ்ப்னபர்கறம்  இவ்பமழ ண்ஞம் 
ளகமண்டினந்டர். டம் கமத்ட மகவ ணக்கட்ிப்ிமய்க் கூய , டணக்கு னற்ட் கமத்டபவ 
உகயன்  கரழ்ப்மடத்ட உவழபமமய்க் கூயதினக்கயன்ர்.   ழசமனர் டவகமகயத 
கமபிரிப்னம்ட்டித்டயன்  ளடமன்வணவதனேம், ளசல்பப் ளனக்வகனேம் குயத்டற், இநங்ழகமபடிகள், "மக 
ீஞகளமடு மக மடளமடு, ழமகீள் னகழ் ணன்னும் னகமர் கர்"  ன்று கூறுபர்.  ஆகயன், 

ஆதித்ளடண்டமண்டுகநின்  னன்ினந்ட டணயனட யவப்ில் மகரினும் ளடமன்வணதம 
மமண்ழமர் உண்ளன் ளகமள்வகதினந்டடமக் ளகமள்றடற்கயல்வ " ன். 



 

 

இவபளதல்மம் சரித்டயவுண்வண யவந்ட கூற்றுக்கள் ன்டயல் தணயல்வ , 

ழணற்கமட்டிதபற்யயனந்ட, மகளன்மர் இந்டயத மட்டிறம், இந்டயதமபின் ளடற்கயறம்  கயறேக்கயறம் 
உள்ந டீவுகநிறம் ணயகப்வனத மநில் பமழ்ந்ட பந்ட ணக்களநன்டம் , சூரித சந்டய குத்டப் 
ழசமதினம் இவ்பகுப்ினன் கல்தமஞத்டமற் கந்டயனக்கயன்ளன்டம் இன்பர் 
மகரிகத்டயல் ணயக ழணன்வணனேற்யனந்டபர் ன்டம் ன்கு ளபநிதமடல் கமண்க.   இங்ஙம் 
ல்ழபயங்கநில் பமனந்டபந்டபர்கள் மகர் ன்னும் எழ ளமல் பனங்கப்டினப்ினும் ,  

அபளல்மம் மகரிகம் ணயக்குவதமர்  அயதப் டினும் அபர்கறக்குள்   வ்பவகப்ிரிவும் 
இல்வ அபர்கள் எறேக்கங்கநில் ற்த்டமழ்பில்வ ன்று கூறுடல் டவவணதமட.   கமபிரிப் 
னம்ட்டித்டயயனனந்ட சமடபன் ன்னும் பஞிகன் கப்ழயப் ளமனள் ழடச் ளசல்றங்கமல் 
இவழத கப்றவந்ட யற்க , எனபமறு உதிர் ிவனத்ட அனகயறள்ந   மகர் ணவவத அவந்ட, 

அங்குள்ந க்க சமஞர் ன்னும் மகர்கறக்கு ல்யவு கூய அபர்கவநத் டீ ளயதிின்றும்   

ீங்குபித்ட ணீண்ன்;  ணஞிழணகவ கூறுபடமறம் இஃடயதமகும்.   ினும், னத்ட ணடத்டயன் 
ழணன்வணவத உஞர்த்ட படற்குப் ிவச் சயயட டமழ்த்டக் கூயதினப்டமக இவ்பித்டக் கனடடறம் 
இறேக்கன்று. 
  

மகமடு, மகனம், மகர்ணவ, ன் இங்கள் ணஞிழணகவதிற் கூப்ட்டுள்ந. 
மகமமட, "கரழ் ய ணனங்கயன் மகமடு" ன்றும், "மக ன்மட்டு மனுய ழதமசவ" 

ன்றும் கூப்ட்டினத்டயன் அஃட இந்டயதமபின் கயனக்ழகனேள்ந ஏர் ளரித யப்ப்ன 
ன்ட ளப்டும், எனகமல் அட மகப்ட்டித்வடத் ளடமர்ட கயனக்ழகதினந்ட கல் 
ளகமள்நட்டினப்ினும் இனக்கமம்.  ழசமனளமனபவ ணஞம் னஞர்ட ீயபவநதின் 
டந்வடதமகயத பவநபஞன் ன்னும் அசமல் ஆநப்ட்ட மக மடு ன்ட னற்கூயத 
மக மழம, ியளடமன்ழம ளடரிதபில்வ.  மகனம் ன்ட ளடற்கயறள்ந டீபமகயத சமபக 
(மபம) மட்டின் டவகர்; இந்திபன்  குத்டயல் பந்ழடமம னணய சந்டயன், னண்ஞிதமசன் 
ன்னும் ழபந்டர்கறக்கு இனப்ிணமட.  
  

இி, இடகமறும் கமட்டிப் ழமந்ட பற்றுள் என்ழனும் ப ழபங்கம் ளடன் குணரிதிவப்ட் 
டணயனகத்டள் பமழ்ந்ழடமவக் குயப்டமகக் ளகமள்றடற்கு டபறு இல்வ.   டணயனக ணக்கவநத் ளடரிந்ட 
ளகமள்படற்குப் வனத டணயழ் டைல்கழந சயந்ட கனபிதமகும். அபற்றுன் ழசர்ந்ழட ிவும் 
கனபிதமக  அவணனேம்.  ஆகழப அபற்வத் டவஞதமகக்ளகமண்டு டணயனர் ன்பர் தமர் ன்று 
மர்ப்ழமம். 
  

டயமபிம் ன் ளசமல்மட டணயழ் த்டயரிந்ட ளடன்று என சமனம் , டணயழ் ன்னும் 
ளசமல்ழ டயமபிணமதிற்று  ணற்ளமன சமனம் , டயமபிம் ன்ட மட்டின் ளதர், டணயழ் 
ன்ட ளணமனயதின் ளதர் ப் ியளடமன சமனம் இங்ஙம் க் கூறுபர்.   ககசவப் 
ிள்வநதபர்கழநம இனளசமல்வனேம் இவதில்மட ழபறு ழபறு க்ளகமண்டு டயமபி  ர் ழபறு, 

டணயனர் ழபறு ன்ர். அபர், னன்னும், டணயனர் ின்னுணமக இந்மட்டிற்கு குடிழதயர் ன்டன்ய , 
டயமபிமபமர் இபர், டணயனமபமர்  இபர்  பிநங்க உவத்டயர்.  கங்வகக் கவதிறள்ந 
டணயயத்டய ன் இத்டயயனந்ட ழமந்டபர் டணயனர் ன்கயன்ர்.   டணயனர் பக்கயின்றும் 
ழமந்டபளன்ட யறுப்டும் ளமறேட அபர் கூற்று உண்வணதமகமம்.   ல்மதிம்  ஆண்டுகநமகத்  

டணயனர் உவபிம் டணயனகம்  ஆத ளடன்மழளதன்டம், அபர்கள் ஏளமனகமல் பக்கயறம் ளசன்று 
ஆண்வண கமட்டினக்கயன்ர் ன்டம் மம் கமடம் உண்வணதமகும். டணயழ் ன்னுஞ்ளசமல் 



 

 

ளடமன்றுளடமட்டு ளணமனயதின் ளதமகவும் , மட்டின் ளதமகவும் பனங்கய பனகயன்ட.  டயமபிம் 
ன்னுஞ் ளசமல் வனத டணயழ் பனக்கயற் கமஞப்டுபடன்று. டயமபிம் ன்டன் டயரின டணயழ் ன்ட 
சயயடம் ளமனத்டணயல்மட கூற்மகும். அட  யற்க:- 
  

இப்ளமறேட இந்டயதமபிற்குத் ளடற்கயறள்ந இந்டணமகமட ஏர் கமத்ட என ளரித 
மமக பினந்ட ளடன்றும், அந்மட்டில் டமன் னடல் னடல் ணக்கள் ழடமன்யப் ின்  மடு கட்கும் 
ளசன் ளன்றும் ளசனணமத மட்டு ஆசயரிதமகயத க்கல் ன்பர் டணட ஆமய்ச்சயதமல் கண்டு 
கூறுகயமர். அங்ஙம் இனந்ட அனயவுற் மட்டிவக் குணரிக் கண்ம் ன்றும் , இனெரிதம ன்றும் 
ிற்கமத்டமர் பனங்குபமதிர்.  குணரிக் கண்ம் ன்ட பக்கயல் பிந்டயதனம் ளடற்கயல் ளடன் 
கறம், கயனக்கயல் சமபகத்டீவும்,  ளணற்கயல் ணகமசயகர் டீவும்  ல்வதமகவுவதட ன்ர்.  இஃட 
அனயவுற்வட ழணற்ன ஆசயரிதர் ர் பயனேறுத்டவக்கயன்ர் , கயத்ளடமவக, சயப்டயகமம், 

இவதமர் அகப்ளமனறவ னடயத வனத டணயழ் டைல் , உவகநமறம் இவ்வுண்வண 
னமகயன்ட.  ளடன்னபிதில் னடன் னடற் ழடமன்யதபர்கழந டணயனளன்டம் , அடன் ின்ர்  
மடு கட்கும் னவழத  குடிழதயளன்டம்  கனடக் கயக்கயன் உண்வணகநமகும்.  னடன் ணக்கநின் 
ழடமற்த்டயற்கு  ளடுங்கமம் ின்ழ டணயனகம் அல்ட டணயழ்மடு ன் பவதவ ற்ட்டினத்டல் 
ழபண்டும். 
  

'சடணவதமரிதம் பனனன் சகனறேடம்யடமதின் 

னடளணமனயீ  தமடயளத  ளணமனயகுபடம் பிதப்ழண' 

  

ன்று அயஜர் சுந்டம் ிள்வந தபர்கள் கூயதினப்டயயனந்ட டணயழ் இந்டயதம னறேபடம் 
பனங்கயதளடன்ட அபர்கள் ஆமய்ந்ட கண் னடின  அயதமகும்.   ின் என கமத்டயல் 
டணயனகளணன்ட ளடன்ிந்டயதம னறேடணமதினத்டல் ழபண்டும் . ினும்இவபளதல்மம்   

கமங்கந்ட ளசய்டயகநமடயன் இபற்வ பிடுத்ட. பழபங்கம் ளடன்குணரிதிவப்ட்   டணயனகத்ட 
ணக்கவநக் குயத்ட ஈண்டு ஆமய்ழபமம். 

னபிதமட ணவனேம், கமடும், ள்நத்டமக்குண, கற்கவனேணமகப் குக்கப்டுடயன் மிண 
ன்று பனங்கப்டுபடமதிற்று.  ணவனேம் கமடும் சமந்ட பிம் கம ழபற்றுவணதமல் டயரிந்ட 
சுணமடறம் உண்டு.  ஆவகதமல் யம் ந்டவும் டும், இபற்வ னவழத குயஞ்சய, னல்வ, 

ணனடம், ளய்டல் மவ த் டணயழ் டைல்கள் கூறும்.   இபற்யறள்ந ணக்கள் அங்கங்ழக ிரிந்ட 
பமழ்ந்ட பந்ட கமத்டயல் அந்ட  யங்கநின் இதற்வகப் ண்னகறக் ழகற் அபர்கறவத குஞம் , 

ளடமனயல், ளதர் னடயதவும் ழபறுடுணமகயன் ணக்கள் ந்டபகுப்ிமதிர்.   இவபழத 
இதற்வகதின் உநபமத ழபற்றுவணதமகயன் டணயழ் டைல்கள் இப்மகு மட்டிவ அடிப்வதமகக் 
ளகமண்டு யகனம யற்கும்.  டணயனயன் ளடன்வணக்கு இஃழடமர் சமன்மடல் அயக.  
  

இபர்கறள், குயஞ்சய யணக்கள் குன்பர், ழபட்டுபர் னடயத ளதர் ளறுபர்.  னல்வ 
யணக்கட்கு ஆதர், இவதர் னடயத ளதர்கள் பனங்கும்.  மவ யத்டமர் திர், ணபர் 
னடயத ளர்கநமல் பனங்கப் ளறுபர்.  ணனட யத்டயர்க்குக்  கநணர், உனபர் னடயத 
ளதர்கநமம்.  ளய்டி ணக்கட்கு டேவநதர், டபர் னடயத ளதர்கள் உள்ந. ணயகப்வனத 
மநில் டணயனகத்டயல் இனந்ட ணக்கள் இபர்கழந.   இபர்கறள் குயஞ்சய யணக்கள் பயனேம்,  பீனம் 
இதல்ிழ ணயக்குவதமகயன் வதவ அக்கயதமறம் ளற்யனேம் உவதமதிர்.   இன்பழ " 

கல்ழடமன்ய ணண்ழடமன்மக் கமத்ழட பமழநமடு - னன்ழடமன்ய னெத்டகுடி " ன்று கூப்டுடறம் 



 

 

கமண்க. ினும் மகரிகணமட ணனட யத்ழட டமன் னற் பநர்சயதவந்டயனத்டல் ழபண்டும்.   
ந்டயவஞ ணக்கள் அயவும், மகரிகனம் உவதம கமத்ழட அயபனம் , அசனம், பஞிகனம், 

மஞர், டடிதர் னடயத வக்குடி ணக்கறம் அபர்கறள்ழந ழடமன்றுபமதிர்.   டணயனனள்ழந 
டயளஞன்குடி உண்ழன்ட உக பனக்கமல் அயதமபட.   இவ்பற்மல் டணயனகத்ழடதினந்ட  

இபளல்ம் டணயன ளப், டணயனகத்வடச் சூனபினந்ட  டயத்டமனம்   மகள 
பனங்கப்டுபமதிர் ன்க.  டணயனனம், களன்மனம் இத்டமல்  ழபறுட் பழதன்ய, ிபற்யல் 
ல்மம் னற்யறம் ழபறுட்பல்ர். டணயனட ளணமனயனேம், மகட ளணமனயனேம் இம்ற்யச்சயயட 
ழபற்றுவணதவந்டயனந்ட டணயழன தன்யப்ியடன்று.   கமபிரிப்னம் ட்டித்டயனந்ட  மகர்ணவவத 
அவந்ட சமடபன் ன்னும்பமஞிகன்அங்கயனந்ட மகர்கழநமடு அபட ளணமனயதிற்ழசயமன்  
ணஞிழணகவ கூறுபடம் இக்கனத்டயற்கு சமர்மடல் கமண்க. ளடறங்கு , கன்ம் ன்னும் ளணமனயகள் 
டணயனயின்று உண்மவப ன்னுங்ளகமள்வக அங்ளகல்மம் னடயல் பனங்கயத ளணமனய டணயழ் 
ன்டவப் னப்டுத்டம். டணயனமட இங்ஙம் ளபவ்ழபறு ளணமனயவதப் ிப்ித்டபிட்டுத் டமன் 
ஏர் ல்வனேட் ளமனந்டய யற்க, ின்ன அடன் கண்டம் ழபற்றுவண உண்மகயச் ளசந்டணயழ் , 

ளகமடுந்டணயழ் ன்னும் மகுமடுகநமதிற்று.  ளடுங்கமஞ் ளசன்ின் என னத்டயனந்ட  ளகமடுந்டணயழ் 
ழபறு ளணமனயகநமக ணமய ணவதமநம் ப்ட்ட.  

ந்டயவஞ ணக்கறள்ழந சயவத் டயமபிளன்றும் , சயவ மகளன்றும் என சமமர் கூறுபட 
த்டவஞனேம் ளமனந்டபடன்று.  "மகரில் ணபர், திர்,எநிதர்,ஏபிதர்,அனபமநர், டபர் ன் 
 கயவநகறண்டு; இக்கயவநகறள் ணயக்க  பன்வணனேம், ழமர்த்டயனுனவதமய்த்  டணயனர்கநித்டயற் 
டீமப்வக ளகமண்டினந்டபர் ணபழ"  இவ்பமறு ககசவப் ிள்வநதபர்கள்   கூறுபடன் 
கமஞம் ணக்குப் னப்பில்வ. எநிதர், அனபமநர், ஏபிதர் ன்ழமர் சய  குறுய ணன்ளப் 
ட்டிப்மவ னடயத பற்மல் அயதமபட. அபர்கவந மகளன்று கூயற் கூறுக.   எனபமற்மல் 
அபனம் டணனனழ,  ணபர், திர், டபர், ன் ழமவ மகளன்று கூறுபடம்,  ணபர் டணயனனன் 
வகவண ளகமண்டினந்ட ளன்டம் ங்ஙம் ளமனந்டம்? இவ்பமமமல் டணயனர், மகர் ன் 
இனமழமனம் டணயனகத்டயறம்,  அடவச் சூழ்ந்ட இங்கநிறம் னங்கமந் ளடமட்டினந்ட பந்ட 
ளடமன்னட ணக்கள் ன்ட கவப் ிடிக்க.   ழப, இவக்கமத்ழட இந்மட்டில் குடிழதயதபர்  

ஆரிதளன்டம் ஈண்ழ அயதற்மட.  ஆரிதரின் பனவகவதப் ற்யனேம் சயயட கூறுடம். 
  

ஆரிதர்கள்  ஆடயகமத்டயல்  டு ஆசயதமபில் பசயத்டபளன்டம், அபர்கள் அங்கயனந்ட 
இந்டயதம, ளனசயதம ழமப்ம னடயத இங்கட்குப் ிரிந்ட ழமதிளன்டம் சரித்டயக்கமர் 
ளகமள்வக.  ஆரிதர் னடயல் ப ளனங் கற்கவதில் அடமபட படனபப்ககத்டயல் பசயத்டபள 
உகணமித மகங்கமடடயகமல் னடிவு ளசய்தப்ளற்றுள்நட.   இவ்பினளகமள்வகனேம் என்மக 
அக்கயக் ளகமள்நினும், ஆரிதட ழடமற்ம் ற்ய னற்யறம் ழபறுட் இனளகமள்வகள் 
னன்ிற்கயன். இந்டயதமபிற்குத் ளடற்கயனக்கயயனந்ட என கமத்டயல் அனயளபய்டயத 
குணரிகண்த்டயல் ணக்கள் னடற்கன்ழடமன்ய ளன்ட என்று.   இக்ளகமள்வகதின்டி ளடற்ளக ழடமன்ய 
னடன் னடயல் பக்ழக ளசன்றுபிட்பர் ஆரிதர்  ன்ல் ழபண்டும்.   ணத்டயத ஆசயதமபிழம 
படனபப்க்கத்டயழம னடயல் ழடமன்யர் ன்ட ணற்ளமன்று.   இபற்றுள்  தமழடனும் என்று 
உண்வணளதம? அன்ய இண்டும் உண்வணழதம? வ்பமமதினும் ஆரிதர் பக்கயயனந்ட 
இந்டயதமபில்  குடிழதயதபல்ர்  பமடயப்மனம்   உண்டு. ினும் அபர் ளடன்ிந்டயதமபில்    

இவக்கமத்டயல் குடிழதயதபர்  இல்வ   ணறுப்மர் தமனம் இர்.  னடயல் அபர்கநித்டம் 
சமடயப் மகுமடு இனந்டடயல்வ ளதவும்,  ின்ழ ிண, சத்டயரித, வபசயத, சூத்டயர் ன் 
பனஞப்மகுமடுகவந ற்டுடுத்டயக் ளகமண்ர் வும் ஆமய்ச்சயதமநர் கனடகயன்ர்.   



 

 

பனஞம் ன்ட யத்வடப்ற்ய உண்மத ிரிவு  என சமமர் கூறுகயன்ர்.   ணக்கநின் குஞ 
கர்ணங்கறக்கு ற்டி மன்கு பனஞங்கள் ன்மல்   உண்மக்கப்ட் ளபன்று கண்ஞிமன் 
கூயதடமகப் கபத்கரவட உவக்கயன்ட.  இக்கமத்டப் ளரிழதமர்கநமகயத  கமந்டயதடிகறம்,  

இபநீ்டயமடடமகூனம்  னவழத பனஞப் மகுமடு அயவு டைற் ளகமள்வகழதமடு ளமனந்டயதட 
வும், ளமனந்டமட வும் ழபறுக் கனடகயன்ளத் ளடரிகயட.   ங்ஙணமதினும் ஆடயதில் 
இந்டவகத மகுமடுகவந ற்டுத்டய ளடுங்கமம் யபச் ளசய்டபர்கள் ழயவுவதபர்கநமய்   

இனந்டயனக்க ழபண்டுளணன்டயல் தணயல்வ.   உகயதல் னட்டின்ய ன்கு வளறுடற்கு இம்னவ 
இன்யதவணதமடளட அன்மர் கனடயர் ழமறம் ? ணயக ற்த் டமழ்பம சட்டயட்ங்கள் ீண் 
கமஞ்ளசன் ின்ழ கற்ிக்கப் ட்டினத்டல் ழபண்டும்.   இப்ிரிவு ற்ட் ின்னும் என பனஞத் 
டமன் ணற்ழமன பனஞத்டயல்  கல்தமஞஞ் ளசய்ட ளகமள்றடறம் இதல்மகழப இனந்டட.   சூத்டயன் 
எறேக்கத்டயற் சயந்ட ிமணஞன் ஆபடம், எறேக்கத்டயன் பறேபித ிமணஞன் சூத்டயமபடம் 
அப்ளமறேட இதற்வகழத.  ஆரிதர் இங்ஙம் பக்கயயனக்கும் ளமறேட டணயனகணமட மகரிகத்டயல் 
ஆரிதமட்டினும் பிஞ்சயழததினந்டட , ஆரிதர் டணயனனன் ணமறுமட்டுஞர்ச்சய ளகமண்டு 
றேடயத டைல்கநிறம் டணயனர் மகரிகம் ணயகுத்டக் கூப் ட்டினக்கயட. " ஆரிதர் 
பனபடற்கு  னன்ழ டணயனர் ணயக்க மகரிக ணவந்ட பிட் ளன்வட, 

ஆரிதத்டயனுடபிதின்யழத ளனக்கணமய்க் கயக்கும் டணயழ்ச் ளசமற்கநமழ 
யவத்டபற்வத் ளடநிதக் கூறும்டி தினப்ழட பிநக்கும்.  உஞவணதில் 
யவளற் வனத டணயழ் டைல்கநில் இவச, இக்கஞம், ழசமடயம், டத்டபம் 
னடயத திற்சயகறக்கு ழபண்டித ளசமற்கள் டணயழ்ச் ளசமற்கநமகழப 
கமஞப்டுகயன். ஆவகதமல் ிணஞழம அல்ட ணற்வ ஆரிதர்கழநம பனடற்கு 
னன்ழ இக்கல்பிகள் ழமற்ய பநர்க்கப்ட் ன்ட டயண்ஞம்" ன்று 
ககசவடப்ிள்நவதபக்ந கூறுபட னற்யறம் உண்வணதமகும்.   டணயனகத்டயன்  மகரிகனம், 

ளசல்பப் ளனக்கும்  அன்ழம ஆரிதணக்கள் அடன் கட் குடிப்னகும்டிதம ழபமவப 
ளதறேப்ிபிட்.  ஆரிதர் ப்ளமறேட டணயனகத்டயல்   குடிப் னகுந்டள இப்ளமறேட 
அறுடயதிட்டுவக்கக் கூபில்வ ினும் ளடுங்கமத்டயன் னன்ழ னகுந்டபிட்ளன்டற்குத் 
டணயழ் டைல்கழந சமன்று கனம்.  னடயல் ிமணஞர் அல்ட ழமன்ிகழந பந்ட ளகமண்டினந்டர்.   
டணயழ் மட்டிறள்ந ளடய்பத் டங்கவநனேம் ,  டீர்த்டங்கவநனேம் ழமக்கய அங்கும் இங்கும் ளசன்று 
ளகமண்டினப்ழட அன்மட ளடமனயல்.   இப்ளமறேடம் டண்டு, கணண்ம் னடயத வகக்ளகமண்டு 
இமழணச்சும் னடயத பற்யற்குச் ளசன்று பனகய பமட்டுப் ிமணஞவ மம் மர்க்கயன்ழமம். 
ண்டும் இப்டித்டமன் ளசன்று ளகமண்டினந்டமமபர். ின்ன அபர்கள் டணயழ்ழபந்டவதடுத்டப்  
பனயதமறம் அபர்கவநத் டம்பதணமக்கய, டம் இத்டபவ எவ்ளபமன கூட்ணமகக் குடிழதறும்டி   

ளசய்டளகமண்ர்.  டணயனழம ிழடசத்டயவ பினந்ழடற்றுசரிக்கும் ளனணமண்ன இதற்வகதில் 
பமய்ந்டபர்.  அடழமடு, சயயட அயவு னடயத பமய்ந்டமவக் கண்மல் அபர் ப்டி 
ளதமறேகுபளன்ட கூழபண்டுபடயல்வ. 
  

இவ்பமறு ஆரித ணக்கள் டணயழ் ழபந்டனன் கந்ட ட்னச் ளசய்ட ளகமண்டு , அபனடபிதமல்  

டணயழ் மட்டிறம் மல்பனஞப் மகுமட்டிவ ழதற்டுத்டயர். என மட்டிர் ழபறு மட்டிற் ளசன்று 
ளசல்பமக்குப் ளற் ளமறேடயல்  டணட ளகமள்வகவத அங்கும் யவ மட் னதல்பட 
இதற்வகடமழ.  டணயனகத்டயல் அயபனம், அசனம், பஞிகனம், உனபனம், னன்ழ இதல்மக 
இனந்டளினும்,  அன்மர் ழபறு ழபறு பகுப்ிளன்மபட. அபர்க்கு இன்ின் ளடமனயல்கழந 



 

 

உரித ளபன்மபட பவதவ இனக்கபில்வ. ஆரிதணக்கழந பவதவ ற்டுத்டயர். ினும் 
ஆரித மல்பனஞத்டயற்கும், டணயழ் மற்குத்டயற்கும் ழபற்றுவண ளரிடமகுண.  ஆரிதரில் மமம் 
பனஞத்டபர்  சூத்டயர் ஆபர்; ழணல் னென்று பஞத்டமனம் பித ளசய்டழ அபபட ளடமனயல் , 

டணயனரில்  மமம்  குத்டபர் ழபநமநர் ஆபர்; அபட ளடமனயல் உனவு அல்ட ழபநமண்வண 
ஆகும். 

'ழபநமண் ணமந்டக் குறேடெஞல் 

டயல்ள ளணமனய ிபவக யகழ்ச்சய' 
  

ன்று ளடமல்கமப்ிதம் கூறுகயன்ட.  டணயனரில்  உனபமனேள்ழநமர் ளரிடம் ணடயப்ிற் குரிதளன்ட   

டஞின.  ஆரிதப் ிமணஞனம் டணயனசனம் ழசர்ந்ட இங்ஙம் பவதவ ற்டுத்டயமதினும்   

டணயனரில்  ளனம் குடயதிர் இடற்குக் கட்டுப் பில்வ ;  இன்வக்கும் 
கட்டுப்மணயனக்கயன்ர்.  டணயனர் தமபனம் அவ்பவதவவத ற்றுக்ளகமண்டினப்ின் , 

ளடமல்கமப்ிதர் 'ஆதர் ழபட்டுபர்' ன்று சூத்டயம் ளசய்டயனத்டல் அவணதமட; னந்டணயழ் 
டைல்கநிளல்மம் ந்டயவஞ ணக்கவநத் டயவஞப் ளதமல் கூறுடல் ளமனந்டமட ;  ளடமன்றுளடமட்டு 
இன்வத மள்பவ மன்கய ங்கமட ழபறு ழபறு ளதர்கநமல் அபர்கள் கூப்ட்டு பனடழ 
மற்கு பவதவக்கு அன்பர் கட்டுப் பில்வ ளதன்வட ன்கு பிநக்கும்.   இட குயத்டக் 
ககசவப்ிள்வநதபக்ந கூறுபடம் அயந்ட ளகமள்நத்டக்கட.   அபர் ளசமல்பட:- 
  

"கயயத்டவுக்கு  னந்டயத டைற்மண்டுகநில் ளடமல்கமப்ிதர் பர் டணயனயல் இக்கஞம் 
ளசய்ட, டம் ளதவ அந்டைறக்கு  வபத்ட ளடமல்கமப்ிதம்  பனங்கயமர். அபர் , அயபர் அல்ட 
டணயழ் னிபவப்ற்யப்  இங்கநில் குயத்டயனக்கயன்ர்.  ஆமல், ணிதயல், அபவப்ற்ய 
என்றுஞ் ளசமல்மட பிடுத்ட, னடல் டரித்ட மர்ப்வ னடல் பகுப்ிமகக் குயக்கயன்மர்.   
அசவ இண்மபட பகுப்ிமகவும், பஞிகவ னென்மபட பகுப்ிமகவும் கூறுகயன்மர்.  
ின்ன, ழபநமநவ மன்கபட பகுப்ிமகக் ளகமண்டு அபர்க்கு உறேடவத்டபி ழபறு 
ளடமனயயல்வ ன்று ளசமல்றகயமர் . டணயனவ பனஞழடத்டயல் டணக்குக் கரனமக்கப் ிமணஞர் 
ளசய்ட னடல் னதற்சய இடடமன்.  டணயனகத்டயல்  சத்டயரித, வபசயத, சூத்டயப் மகுமடு இல்மட 
ளமறேட டணயனரின் ழணம் அன்மர்க்குக் கூபில்வ.   ளடமல்கமப்ிதர் ஆதவனேம், ழபட்டு 
பவனேம் ற்யக் கூறுகயன்மர்.  ஆமல் பனஞப் மகுமட்டிற்கு எத்ட பமவணதமல் அபர்கவநதம் , 

ணபர், பவநதர், ன்ழமவனேம் அபர் ணிதயல் குயக்கக் கூபில்வ" ன்ட. 
  

ின்ன டணயழ் ழபந்டர்கள்  ழபள்பிதிதற்று ணமறு கற்ிக்கப்ட்டு,  ண்ஞிந்ட ழபள்பிகவந 
திதற்யர்.  அவ்ழபள்பிகநில் ல்மம் ிமணஞர் ஆசயரிதமதினந்ட பந்டவணதின் அபட 
ளனவண ளரிடம் ணயகுபடமதிற்று.  ஆரிதனம் டணயனனம் ணடக்ழகமட்மட்டில் எனபமற்மல் 
என்றுட்ர்.  இந்டயதமடு னறேடனள்ந ஆரிதனம் டணயனனணமகயத அவபர்க்கும் எழ ழபடம் ணட 
டைமதிற்று.  டணயழ் மட்டிறள்நமரில் ிமணஞவ ஆரிதளன்றும் , வதவத் டயமபி ளன்றும் 
ிரித்டறம் ளமனந்டமட.  ஆரித மட்டியனந்ட ிமணஞர் ணட்டும் டணயனகத்டயல் குடிழதயர் ன்ட 
ளமனந்டமவணதின் டணயனனள்றம் ஆரிதர் கந்டயனக்கயன்ர் ன்ட உண்வண.   ிமணஞனம் 
படவபதமல் (டயனணஞத்டமல்) கந்ட பிட்ர்.   ஆகயன் அபவ  ழபறு ிரிப் ளடன்ட ங்ஙம் 
ளமனந்டம். 
  

டயனபமநர் ி.டி.சீியாரசனங்கார் (ம்..,ல்.டி) அபர்கள் ின் பனணமறு 
கூறுபர்: "இப்ழமழ்ட இந்டயதமபில் இனக்கும் 'ஆரிதர்' 'டணயனர்' ன்மவப்ற்யப் 



 

 

மர்க்குங்கமல் அபர்கள் 'ஆரிதத் டணயனர்' 'டணயழ் ஆரிதர்' ன்னும்டி என்று ட்டுக் 
கந்ட ளகமண்வணதமல் டி ஆரிதமதினும்  கமண்டரிட.  பமயனந்ட 
னன்பந்ட ஆரிதர் ன்னும் ஆற்று ளபள்நம் இந்டயதமளபன்னும் டித்டணயழ் 
மட்டிறள்ந டணயனளன்னும் ளனங்கறட்னக்க ின்ர் ஆரிதர் டணயனழதமதிர்  

ன்று கூறுடழ சமல்னவத்ட" ல்மதிம் ஆண்டுகநமக ஏரித்டயயனந்ட, னக்க 
பனக்கங்கநில் என்று டறற்று என கவுவந பனயட்டு ண்மய் பமழ்ந்ட 
பழபமக்குள் கமழட  இதல்னக்ழகற்ச் சய கமஞங்கநமல் ிரிவு உண்தினும்,  

அடவ ீடிக்க பிமட ிரிபின் கமஞங்கவந தயந்ட பிக்கய, எற்றுவணதமய் 
பமழ்டழ கமம்.  வனத டணயழ்ச்சங்க மநிழ ிமணஞனள்நிட் அவபனம் 
டணயவனத் டங்கள் டமய் ளணமனயதமக் ளகமண்டு ணடயத்டப் ழமற்ய பந்டயனக்கயன்ர் 
ன்டம், ணற்றும் சயயட ிற்கமத்டயனந்ட  டயனஜம சம்ந்டர் னடயத 
ளரிதமளல்மம் டம்வணத் டணயனளன்ழ ளனவணனேன் மமட்டி 
பந்டயனக்கயன்ர் ன்டம் அயதற் மபமம்.  சணத குபர் னடமதிமர் 
ளனவணதிவனேம், அபர்கள் ளசய்ட வபத்டள்ந உடபிகவநனேம் டணயழ் ணக்கள் 
சயயடம் ணப்மல்ர்.  அங்ளகல்மம் பகுப்ன ழபற்றுவணதிவ ழதற்றுழபமர் 
அயபியகழநதமபர்.  உண்வணத் டணயனமதிமனம், உண்வண அயவுவதமனம் 
அபர்கவந ன்ளன்றும் ளடய்பணமகக் ளகமண்டு ழமற்றுபர் ன்க. 
  

இி, இப்ளமறேட பனங்குபட ழம தர், தங்கமர், மனேடு, ளசட்டி, ிள்வந, னடயதமர் 
ன்னும் ட்ப் ளதர்கநமபட, கள்நர் பகுப்ிர் னடமழமர் மல் கமஞப்டும் அநபற் ட்ப் 
ளதர்கநமபட சங்க மநில் பனங்கபில்வ.  அவபளதல்மம் இவக் கமத்டத் ழடமன்யதவபழத.   
தர் ன்ட னணிபர் அல்ட ளரிதமனக்ழக சயப்மய் பனங்கயதட.   கண்ணப்ர் ,ந்தார் 

 னடயத ழபறு குத்டப் ளரிதமர்கவநனேம் சயப்னப்ற்ய தர்  
ஆன்ழமர்பனங்கயதினக்கயன்ர்.  சயப்னப் ளதர் பனங்கமறம், 

'சயப்ி மகயத ளதர்யவக் கயநபகீ்கும்  

இதற்ளதர்க் கயநபி னற்க் கயநபமர் ' 

  

ன் பிடயப்டி, அண னிபன் அகத்டயதன், ளடதபப்னபன்  டயனபள்றபன், ழசணமன் ழசமடன் 
ன்மற் ழம இதற் ளதர்க்கு னன் பனடழ ணன. ிற்கமத்டயல் டமன் ளதர்கள் இம்னவ ணமய 
பமதி. சயப்னப் ளதனம் னன்ன தமபர்க்கும்பனங்குபபல்.   ழப ண்வ ணக்கள் டம்வண 
ழபறுடுத்டயக் கமட்ப் ளரிடம் பினம்பில்வளதன்ட ழமடனம்.  
  

இபண்டாம் அதிகாபம் 

கள்ர் சரித்திபம் 

இண்மம்  அடயகமம் 

மக ல்ப ழசமனனம், கள்நனம் 

  



 

 

இி, கள்நர் குத்டபர் னற்கூயப் ழமந்ட ணக்கறள் வ்பித்வடச் ழசர்ந்டபர் 
ன்றும், இன்பர் யவவண த்டன்வணத ளடன்றும் மர்ப்ழமம்,  சங்கமநிழ 
டயனழபங்கத்வட ஆண் புல்ி ன்னும் அசன் கள்யர் றகாநான்  ன்று கூப் 
டுகயன்மன்.  அபன் பீத்டயனூம், பள்நன்வணதினும் ணயக ழணம் ட்பளன்று 
ளடரிகயட.  ளமய்தடிவணதில்மட னபமகயத சங்கத்டச் சமன்ழனள், கி பண 
க்கிபழம எப்ப் ளனவண பமய்ந்ட கல்மமனம், ணமனெமனம்  
மட்டுக்கநமல் அபவப் மடிதினப் ளடமன்ழ அபட ளனவணவத ன்கு 
னப்டுத்டம யற்கும். 
அகமனூற்யல், 

கனல்னவ டயனந்டடிக் கள்பர் ழகமணமன் ' 

ணனனம் பஞக்கயத ணமபண் னல்ய 
பினவுவ பறேச்சர ழபங்கம்' 

'னவதங் கனற்கமற் னல்ய குன்த்ட' 

'னல்ய ன்மட் டும்ர்' 

'ளமய்தம ல்யவச ணமபண் னல்ய' 
'ளடுளணமனயப் னல்ய' 

 ணமனெனணம், 

  

'னல்ய-பிதன்வ ன்மட்டு ழபங்கம் ' 

'ணமஅல்தமவ ணப்ழமர்ப் னல்ய  
கமம்னவ ளடுபவ ழபங்கம்' 

  

க் கல்மமனம் மடிதினக்கயன்ர்.  
  

ற்யவஞதில், 

'கடூணமன் னல்யத கமடிந்ழடமழ ' 

  

ன்மர் ணமனெமர் . அடனுவ, 

'கடித குடயவவதனேவத கள்பர் ழகமணமன் னல்யளதன்பனுவத ழபங்க 
ணவதிறள்ந கமட்டின் கண்ழஞ ளசன் ணட கமடர்' -- ன்ட. 
  

னமனூற்யழ, கல்மமர், அம்ர்கயனமன் அனபந்வடவத பமழ்த்டணயத்டம் , 

  

'கமபிரி கவனேந் டமழ்ீர்ப் ப்வ 

ளல்பினவந கனி தம்ர் கயனழபமன்  

ல்னபந்வட பமனயதர் னல்யத 

ழபங்க பில்பவப் ட் 

ஏங்கல் பமத்  டவதினும் ழப' 

  

ப் னல்யதட ழபங்கத்வடச் சயப்ித்டயமழ அபர் டம் உள்நத்வட அத்ழடமன்றக்ழக 
எப்ித்டபிட்ள பிநங்குகயட. 



 

 

  

அகமனூற்யழ, 

'கள்பர் ளனணகன் -- ளடன்ன் ' 

, ணடவக் கஞக்கமதமர் என மண்டிதவக் குயத்டள்நமர்.  
  

இவ்பமற்மல், சங்கமநிழ அடமபட க்குவத ஆதித்ளடண்டறு ஆண்டுகநின் னன்ன 
'கள்பர்' ன் ளதர் பனக்கு இனந்டளடன்டம்,  கள்பர் குத்டபர் அசமதினந்டளன்டம் 
ளபநிதமகயன். 
  

அகமனூற்யல்' 

'பிவபில் தமவ பிற்ழமர்த் ளடமண்வதர்  

இணவன டபறே ழணற்ன ளடுங்ழகமட் 

ழமங்கு ளபள்நனபி ழபங்கத் டம்ர் ' 

மக ல்ப ழசமனனம், கள்நனம் 

ன்று ளபங்க ணவதமட ளடமண்வதனவதடமகக்   கூப் டுடயன், ளடமண்வதர், கள்பர் 
ன் ளதர்கள்  என பகுப்ிர்க்கு உரித ன்டம். ண்வ மநிழ ழபங்கனம் , அவடச் 
சமர்ந்ட மடும் அன்பட ஆட்சயதியனந்ட ளபன்டம் ழமடனம்.   இப்ளமறேடம் ளடமண்வணமன் 
ன் ளதர் கள்நர்க்ழக பனங்குபடம், ளடமண்வணமன் ன்னும் ட் னவத ணமட்சயணயக்க  

புதுக்றகாட்ரட   அபசர்  கள்நர் பகுப்ிமதினப்டம் இங்கு அயதற்ம.   
ழபங்கணவதியனந்ட ஆதனுங்கன்  ன் பள்நறம் இவ் பகுப்ிழதமபன்.   இபவக் 
கள்நில் ஆத்டயவதமர் ன்னும் னபர் மடித மட்டுக்கள் னமனூற்யல் உள்ந. அபர் மடித , 

  

'ந்வட பமனய தமடனுங்க 

ன்ளஞ்சந் டயப்ழமர் யற்கமஞகுபழ  

யன்ிதமன் ணப்ின் ணக்குங் கமவ  

ன்னுதிர் தமக்வகதிற்ிரினேம் ளமறேடம்  

ிதமன் ணப்ின் ணக்களபன் ' 

  

ன்னும் அனவணப்மட்வ ழமக்குங்கமல் தமபர் ளஞ்சுடமன் உனகமடயனக்கும் ?  சங்கமநில் 
பிநங்கயத அசனள்றம் பள்நிழதமனறம் ர் இவ் பகுப்ிர்கல் ழபண்டும் ினும் 
இபர்கட்குச் சயப்மனுரித ளதமனும் இத்டமம் ளபநிப்த் ழடமன்யழமவழத இங்ழக 
குயப்ிமதிற்று.  னல்யவதப்ற்ய டுத்டக்கமட்டித என்ட ழணற்ழகமள்கநில் என்யள டமன் 
'கள்பர் ழகமணமன்' ன் ளதர்பந்டநட. அஃட இல்வழதல் அபவ இவ்பகுப்ின்  
அயந்டளகமள்பட ங்ஙம்?  இவ்பமற்மல் அயந்டளகமள்நமகமட ர் இனந்டயர் ன்று ங்ஙம் 
கூனடினேம்? 

  

இி, இபர்கநில்  'னத்டவதர்' ன்னும் ளதனவதமய் பள்நன்வண ணயக்க ஏர் குறேபர் வனத 
மநில் இனந்டயனக்கயன்ர்.  மடிதமரில் இபர்கவநப் ற்யத குயப்னக்கள் உள்ந.   அவப, 

'ளனனத்டவதர் ளரிடபந்டீனேம்  

கனவச் ழசமமர்பர்'    (200) 

'ல்கூர்ந்டக் கண்டம் ளனனத்டவதழ  

ளசபவச் ளசன்யபமடமர்'   (296) 

RVelu
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ஆயிரத்தெண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்கள்வர் என்ன பெயர் வழக்கு இருந்ததென்பதும் கள்வர் குலத்தவர் அரசராயிருந்தனரென்பதும் விளங்கும்



 

 

  

ன் இபற்யயனந்ட, இபர்கள் தமபர்க்கும் யத உஞபநித்டப் ழமற்ய பந்டபளன்டம் , 

ல்வதிகந்ட ளசல்பனவதம ளன்டம் பிநங்கம யற்கும் , யிஜனானன்   ன்னும் 
ழசமனணன்ன் கய.ி. 849ல் டஞ்வசவதப் ிடித்டச் ழசமனமட்சயவத யவ யறுத்டனன் , டஞ்வசதில் 
ணன்ம தினந்ழடமர் னத்டவதழ ன்ர் சரித்டயக்கமர்.   இப்ளமறேட 'னத்டயரிதர்'  பனங்கும் 
ழபறு பகுப்ிர் இனப்ினும்,  னன் குயக்கப்ட்பர் கள்நர் பகுப்ிழ ன்டற்கு ஆடவுகள் 
உள்ந.  ளசந்டவக் கல்ளபட்டில் இபர்கநில் எனபவக் குயத்ட , 

'பல்க்ழகமன், டஞ்வசக்ழகமன், கள்பர் கள்பன், ளனம்ிடுகு னத்டவதன்' ன்று 
கூயதினக்கயட.  இக்கல்ளபட்டுக்கள் ளமயக்கப்ட் டெண்கள் , னற்குயத்ட ட்ங்கவநனேவத 
இண்மபட ளனம்ிடுகு னத்டவதமல் டயனக்கமட்டுப்ள்நிதின் ழணல் னனள்ந யதணம் ன்னும் 
ஊரிழ கட்ப்ட் ிமரி ழகமதியயனந்ட இடித்டக் ளகமண்டு பப்ளற்வப.   கல்ளபட்டில் 
குயத்டயனப்டற்ழகற்,  பல்த்டசர், டஞ்வசமதர், ளசம்ித னத்டவதர் ன்னும் ட்னள்ந கள்நர் 
குத்டபர் டஞ்வசதிறம், டஞ்வசவதச் சூழ்ந்ட இங்கநிறம் இப்ளமறேடம் இனக்கயன்ர். 
கல்ளபட்டுத் ழடமன்ய யதணம் ன்னும் ஊரிறம் , அடவச் சூழ்ந்ட ஊர்கநிறம் இனப்ழமனம் கள்நர் 
பகுப்ிழ.  அன்யனேம் கல்ளபட்டுல், 'கள்பர்' ன் ளதர் ளபநிக் கூயதினப்ழட சமன்மகும்.   
டயனபமநர் ன. இமகவபதங்கமர் அபர்கள் னத்டவதவப் ற்யக் கூயதினப்டம் இங்கு அயதற் 
மட.  அட, 

' மடிதமரில் னத்டவதவப் ற்ய இண்டிங்கநில் குயப்ிக்கப்ட்டுள்நட. இன்ழமர் ,  

ளடன்மட்டில் 7,8-ம் டைற்மண்டுகநில்  ிம் ளற் கள்பர் ணிமபர்.  இவ்பணயசத்டபர் சங்க 
கமத்டயழழத சயற்சமக பிநங்கயதபளன்ட, கள்பர் ழகமணமன் னல்ய, கள்பர் ழகமணமன் 
ளடன்பர் ன்னும் ளதர்கள் அகமனூற்றுப் தில்படமல் அயதப்டும் ' ன்ட.  (ளசந்டணயழ் 
ளடமகுடய 13, க்கம் - 273) 

  

னத்டவதர் 

இம் னத்டவதவக் குயத்டப் ின்னம் சயயட ஆமதப்டும்.  

  

இி, வனத டணயனர் னடமழமரில் கள்நர் குத்டபர் வ் பகுப்ிங்குபர் ன்ட ற்ய 
ழபறுட் ளகமள்வககள் உண்டு.  இபர்கவந மகர் பகுப்ி ளச் சயனம்,  ழசமனர் பகுப்ிளச் 
சயனம், ல்பர் பகுப்ி ளச்  சயனம் கூறுபர்.  ககசவப் ிள்வந அபர்கள் மகர் 
பகுப்ிளக் கூகயன்ர்.  இமணமடப்னத்டசர், ணமட்சயணயக்க ம. இமமழசப ழசடடய 
அபர்கள் கந்வடத் டணயழ்ச்சங்கத்டயன் ந்டமபட ஆண்டு பினமபில் டவபர்கநமக றேந்டனநிக் 
கூயத பிரிவுவதில் ின்பனணமறு கமட்டினேள்நமர்கள் ; 

' ழசமனர்கட்கு னன் இப்ழமடள்ந ணபர், கள்நர் இச்சமடயதமரின் னன்ழமர்கள் மகர் ன் 
ளதழமடு இச்ழசமன மச்சயதத்வட ஆட்சய னரிந்டடமகவும் , அபர்கநின் டவ கமகத் டஞ்வச, 

டயனக்குந்வட, கமபிரிப்னம்ட்டிம் இவ்பிங்கநினந்டபமகவும் சரித்டய பமதிமக 
ளபநிதமகயட. 

ழணன்வண ளமனந்டயத பம. ழகமமசமணய குமட இமசமநிதமர் அபர்கள் இந்டய குமடயர் 
சங்கத்டயன் மன்கமபட அண்டு பினமபில் டவபமக அணர்ந்ட ளசய்ட பிரிவுவதில் ின்பனணமறு 
கூயனேள்நர்: 

'இந்மட்வ தமண் அசர் ளனணக்கறள் ழசமனவக் கள்பர் ழப மக்ர் ர்றம் , 

ளபங்கமசமணய மவ் அபர்கறம் குயப்ிட்டுள்நமகள்.  
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டயனபமநர்கள் ண. சரிபமவசதங்கமர் அபர்கள் , 'ழசமனர் சமடயதிற் கள்நளன்றும், மண்டிதர் 
சமடயதில் ணபளன்றும் என சமமர் ளகமள்வக ' ன்ர். (ளசந்டணயழ், ளடமகுடய -2 , க்கம்--175) 

பின்சன் . ஸ்ணயத் ன்னும் சரித்டய அயஜர் 'புபாத  இந்தின சரித்திபம்'' 

ன்னும் டணட டையல் ல்பர் பமறு கூறுணயத்ழட   கள்நர் பகுப்ிவனேம் இவதந்ட 
கூறுகயன்ர். அபனவப்ட, 

"ல்பர் தமபர்? ங்கயனந்ட பந்டர்? ளடன்மட்டு ணன்ர்கநில் ங்ஙம் டவவண 
ளதய்டயர்? ன் ழகள்பிகறக்கு இப்ளமறேட டக்க பிவ தநித்டல் இதமட.   'ல்பர்' ன் 
ளதர் 'கல்பம' ன்னும் ளதனன் ளனம்மறம் எத்டயனப்டமல் , ல்பர் ன்டம் கல்பம 
ன்டம் எழ ளமனந ன்றும்,  ஆகழப, ளடன்மட்டில் கமஞ்சயதிமண் அசர் குடி ளனசயதம 
மட்டில் ழடமன்யதடமக ழபண்டும் ன்றும் மக்ர் ிநடீ்டும் , வத ஆசயரிதர்கறம்  

யவக்கயன்ர்.  இந்ட டையன் னடற் டயப்ிறம் இக்ளகமள்வக சரிதமடம தினக்கமளண றேட 
ழர்ந்டட.  ஆமல் இப்ளமறேவடத ஆமய்ச்சய இக்ளகமள்வக அவ்பநவு சரிதமடன் ளன்று கமட்டி 
பிட்ட.  ளசன்வ ணமகமஞத்டயன் பமகத்டயல் கயனட்டிஞம , ழகமடமபரி தமறு கட்கு இவழததினந்ட 
ளபங்கய மட்டில் பசயத்ட எனபகுப்ிளச் ளசமல்பழட க்குவதச் சரிதம ளகமள்வக 
ளதமம்.  டணயழ் ணன்ர்கறக்கும் ல்பனக்கும் இவபிமப் வகவண ழதற்ட்டினந்டடம் , 

ல்பட ஆட்சயக்குட்ட் யம் இன்ளட இன்று பவ உறுடயப்டுத்ட னடிதமடயனப்டம் 
ல்பர் டணயனல்ர் ன்டவக் கமட்டி யற்கயன்.   ஆகழப, ல்பர் ளடன்மட்டு ணன்வ 
ளபன்ழ டணட ஆட்சயவதத் டணயழ் மட்டில் யவ யறுத்டய   தினத்டல் ழபண்டும், ணகமமட்டிதவப் 
ழமன்ழ ல்பனம் என ளகமள்வநக் கூட்த்டமர் , அல்ட பகுப்ிர் ன்றும், அபர்கவநப் 
ழமன்ழ டங்கநட பயவணதமல் ழசமஞமடு னடயத மடுகவநத் டணட ஆட்சயக் 
குட்டுத்டயளன்றும்  ளகமள்ழபமணமதின் இடபவதிற் கயவத்டள்ந ஆடமங்கள் அடவ 
உறுடயப்டுத்ட ளணன்ழ யவக்கயன்ழன். 
  

கள்நர்கநின் டவபமகயத னடக்ழகமட்வ ணன்ர் டம்வண மல்ப ளன்றும் , வனத அச 
பணயசத்டய ளன்றும் ளசமல்யக் ளகமள்கயன்ர். சர் பமல்ர் யதட் ன்மர் கள்நர்கள் 
ககக்கூட்த்டமரில்  என பகுப்ி ளன்றுண,  ஆண்வணனேம், அஞ்சமவணனேம், பீனம் 
உள்நபர்களநன்றும் கூறுகயன்மர்.  சரித்டயர்ப்டி ல்பர்கறம் அபர்கவந ளதமத்டபர்கள்டமன்.   
கள்நர்கள் இன்று பவதிறம் கனமக னணயதிறள்ந குடிணக்கவந அக்கயதமண்டு , 

அபர்கநிணயனந்ட.  ணகமமட்டிதர் ளசநத் ன் பரிபமங்கய பந்டடழமல் எனபரினேம்பமங்கய 
பந்டயனக்கயன்ர்.  ல்பனம் டயரிகநமகயத டணயழ் ணன்ர்கநின் பயவணக்ழகற்த் டணட ஆட்சயவத 
யவயறுத்டய பந்டயனக்கயன்ர் ன்று ம்ழபண்டிதினக்கயட.   கள்நர், ணபர் இபர்கறன் ள்நி 
பகுப்மனம், உறேட திரிடும் ழபநமநரிற் சயனம் டமங்கள் ல்பவச் ழசர்ந்டபர்களநன்று 
ளசமல்யக் ளகமள்கயன்ர்.  ல்பழமடு ளகமள்வநக் கூட்த்டய ளன்று கூப்டும் இபர்கறம் 
டணயனனக்கு னன்ழ இந்மட்டில் பசயத்ட பந்ட என பகுப்மவச் ழசந்டபர்கநமதினக்கமம் " 

இி,  ழணல் டுத்டக்கமட்டித ளகமள்வக எவ்ளபமன்யறம் த்டவஞ உண்வண தினக்கயன் 
ளடன்ட ின்  ஆமய்ச்சயதமல் அயந்ட ளகமள்நமகும்.  கள்நர் மகரித்டபர்  ன்னுங் ளகமள்வகவத 
னடற்கண் ஆமய்ழபமம், மகரின் பமறும், ளனவணனேம் னன்ழ கூயனேள்ழநமம்.  அபர்கள் 
வகத்ளடமனயல் னடயதபற்யல் வ்பநவு ழணன்வண தவந்டயனந்ட ளன்ட ின்பனம் ககசவ 
ிள்வநதபர்கள் கூற்மல் ன்கு பிநங்கும்:  

" மகர்கள்  டேட்த் ளடமனயல்கநில் ளடநிபவந் டயனந்டழடமடு , ளய்டற் ளடமனயயல் ணயக்க 
டயவணதவந்டயனந்டர் கயங்க மட்டியனந்ட மகர் இத்ளடமனயயல் அவந்டயனந்ட னகழ் ற்யக் 
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கயங்கம் ன் ளசமல்ழ டணயனயல் டஞிவத உஞர்த்டபடமதிற்று.   மண்டி மட்டின் கரவனக் 
கவதியனந்ட மகர் இத்ளடமனயயல் ணயக ழணம்மளய்டய , டஞினேம், ணசயயனும் ளனக ற்றுணடய 
ளசய்டர்.  இபர்கள் ளய்ட டேட் இவனகநமம   ஆவகள் டணயனர்கநமல் ணயக ணடயக்கட்டும் , ி 
மடுகநில் ம்த் டகமடபிவக்கு பிகப்ட்டும் பந்ட .   மகரிணயனந்ட டமன் ஆரிதர் 
றேடம் பித்வடவதக் கற்றுக் ளகமண்ர்  அட ற்ய இற்வக்கும் 
பளணமனயளதறேத்டயற்குத் ழடபமகரி ன் ளதர் பனங்குகயட." 

மகர் குத்ட ணகநில் ழனகு பமய்ந்ழடமள ணஞிழணகவ தமறம் , ி டைல்கநர்றம் 
அயதப்டுகயன்ட.  அபர்கள் சயபக்டயதிறம் ழணம்ட்பளன்ட மககன்ிதர் சயபளனணமவப் 
னசயத்ட பம் ளற்ளன்று உரமர்ப் புபர்ணம் , ரமன திமயாரக்காப் 
புபாணம் , சசவ்யந்திப் புபாணம்  னடயத கூறுடல் ளகமண்டு அயதமகும். 

மகர் பீத்டயறம் ழணம்ட்பளன்ட, ழசமன மகர் ன்மர் உவனைரியனந்ட அசுனரிந்ட 
ழசமனர்கவந அப்டயதிின்றும் ழமக்கயச் ழசமன மட்சயவதக் வகப்ற்யக்ளகமண்ளன்று வனத 
ழமப்ித ஆசயரிதம டமணய ன்பர் கூறுபடமல் அயதமகும்.   ழசமன மகளன்மர் ழசமனனம், 

மகனம் பவபமற் கந்டடயற் ிந்ட பனயழமறம் ன்று ககசவப் ிள்வந தபர்கள் கனட 
கயன்ர்.  வனத மநில் ழசமனர்கள் மகர் குத்டயல் கல்தமஞஞ்ளசய்ட ளகமஞடினக்கயன்ர் 
ன்ட ழடற்ம்.  ளடு னடிக்கயள்நிளதன் ழசமனழபந்டன் மக மட்சமகயத பவநபஞன் 
ன்மட ணகள் ீயபவநவத ணஞம்னரிந்ட ளசய்டய ணஞிழணகவதிற் கூப்ட்டினக்கயட. 
ளடமண்வணமன் இநந்டயவதவப் டித ளனம்மஞமற்றுப்வனேள் கரழ்பனம்குடய அபட ிப்ன 
பமற்வ னேஞர்த்டகயன்ட. 
  

'இனயங் கந்ட டயனணறு ணமர்ின் 

னந்ீர் பண்ஞன் னங்கவ தந்ீர்த்  

டயவடன ணி னுழபம  னும்ல் 

ணர்டவ னேகத்ட ணன்னுதிர் கமக்கும்  

னச னறேங்குடமவ னெப னள்றம் 

இங்குீர்ப் ப்ி பவநணீக் கூறும்  

பம்னரி தன் பவசீங்கு சயப்ின் 

அல்ட கடிந்ட அம்னரி ளசங்ழகமற் 

ல்ழபற் யவதன்". 

  

ச்சிார்கிினர்    இடயறள்ந ளசமற்கவநக் ளகமண்டு கூட்டி "னெழபந்டனள்றம் 
டவவண பமய்ந்ழடமனும், டயனொணமயன் ின் பந்ழடமனுணமகயத ழசமனன்  குடிதிற் 
ிந்ழடமன். கயன் டயவ ளகமண்டு பந்டவணதமல் டயவதன் ன்னும் ளதவ 
னேவதபன்' ன்று ளமனள் கூய, ' ன்டமல் மகப்ட்டித்டச் ழசமனன் 
ித்டபமத்டமல்(யபவ, கரனவ, யணமநிவக, டமழ்பவ, கரழ்யவ, சுங்கம், டமக்கு, 

ித்டபமம், ணண்குவக, னவடகுனய)  மகழமகத்ழட ளசன்று மககன்ிவதப் னஞர்ந்ட 
கமத்ட, அபள், தமன் ளற் னடல்பவ ன்ளசய்ழபளற்ளமறேட, ளடமண்வவத 
அவதமநணமகக் கட்டிக் கயழ பி அபன் பந்ட கவழதயன் அபற்கு தமன் 
அசவுரிவணவத ய்டபித்ட மமட்சய ளகமடுப்ளன்று ளபன் கூ, அபறம் 



 

 

னடல்பவ அங்ஙம் ப பித் டயவடனடயன் டயவத ளன்று ளதர் ளற் 
கவட கூயமர்.'  ஏர் பமறும் குயத்டள்நமர். 

ளடுனடிக்கயள்நிக்கு மகர் ணகநம ீயபவந பதிறுப் ிந்ழடமழ இவ்பிநந்டயவதன் 
ன்றும் சயர் கூறுபர். அபர் ச்சயமர்கயிதர் றேடயதவட உறுடயதமக ழணற்ளகமண்ழ அங்ஙம் 
கூறுபர். ச்சயமர்க்கயிதனம், ணஞிழணகவதில் ' னடல்பன் பனொஉ ணல்ட னங்ளகமடி பமமள் ' 

ன்று சமஞர்  ழசமனனுக்குக் கூயத டமகவுள்ந ளடமவ னேட்ளகமண்ழம , அடற்ய பனங்கய 
பந்டளடமன கவடவத ழணற்ளகமண்ழம , அங்ஙம் றேடயமமகல் ழபண்டும். அபர்,'ளடமண்வவத 
அவதமநணமகக் கட்டிபி ' ன்வணதின், ளடமண்வணமன் ன் ளதரின் கமஞனம் அடளப 
யவந்டமமகல் ழபண்டும். 

இி, ளனம்மஞமற்றுப் வதடிகட்கு அபர் கூயதவுவ ளமனந்டம ளடன்ட கமட்டுடம். 
'னந்ீர் பண்ஞன் னங்கவதந்ீர்த்--டயவடன ணி னுழபமனும்ல் ' ன்டற்கு, 'கல் 
பண்ஞமகயத டயனணமயன் ின்பந்ழடமனும் , கல் ீர்த் டயவதமல் டப்ட் ணிவனேவத 
உழபமனும் ஆகயத ழசமனட பனயத் ழடமன்ல் ' ன்ழட ழரித ளமனநமகும்.  ச்சயமர்க்கயிதர், 

இநந்டயவதன் டயவதமல் டப்ட்பமடல் ழபண்டு ளணன்னுங் ளகமள்வகனேவதமய் , அடற்ழகற்ச் 
ளசமற்கவந ணமற்ய யந்ட ளமனள் கூயர். டயவதன் ன்ட ழசமனனுக்குரிதழடமர் ளதளக் 
ளகமள்ந ழபண்டும் ககசவப்ிள்வந தபர்கறம் , டயவதர் ன்னும் ளதவ ழசமனனக்ழக 
உரிதடமக்குகயன்ர் . ளடமண்வணமன் ன்னும் ளதனம் ளடமண்வவத அவதமநணமகக்   கட்டி 
பிட்வணதமல்  இநந்டயவதனுக்கு  பந்ட ளடன்ட ளமனந்டமட, அகமனுற்யல் 'பிவபில் தமவ 
பிற்ழமர்த் ளடமண்வர்--ழபங்கம் '  பந்டயனப்ட னன்ழ கமட்டினேள்ழநமம் , 

ளனம்மஞமற்யழழத இநந்டயவதன் ' ளடமண்வழதமர் ணனகன் ' ன்று கூப்டுகயன்மன்.  
இஃளடமன்றுழண இநந்டவதனுக்கு னன்ழ ளடமண்வதர்ன்னும் பனக்குண்வண யறுத்டப் 
ழமடயதடமகும்..  இவ்பமற்மல் ளடமண்வதர் ன்னும் ளதர் கமஞ்சய ,  டயனழபங்கம் 
னடயதபற்வத் டன்கத்ழட னேவதளடமன மட்டிழ ளடமன்று ளடமட்டு ஆட்சய னரிந்ட ஏர் 
பகுப்ிவக் குயப்ளடன்ழட ழடற்ம் . இநந்டயவதமபன் , ழசமனளமனபன் ளடமண்வதர் 
ணகவந ணஞந்ட ளற் னடல்பன் ன்றும், அபழ டமய்பனய னேரிவணதமல் ளடமண்வ மட்டுக்கு 
அசமதிமன் றும் டமய்பனயதமற் ளடமண்வணமன் ன்னும் ளதனம் , டந்வட பனயதமல் 
டயவதன் ன்னும் ளதனம் அபனுக்கு ய்டய ன்றும் ழகமல் ழபண்டும்..  

இி, இத்ளடமண்வதனம் கமஞ்சயதியனந்ட அசு னரிந்டயனக்கயன்ர்.   ல்பனம் 
கமஞ்சயதியனந்ட ஆட்சய த்டயனேநர்.  ஆகயன் இவ்பினபனம் ளபவ்ழபறு பகுப்ிம? எழ 
பகுப்ிம?   ஆமத ழபண்டிதினக்கயட.  ல்பர் பக்ழக ளனசயதமபியனந்ட பந்டபள 
சரித்டயக்கமர்கள் ளசமல்ய பந்டயனக்கயன்ர் இப்ளமறேட சயர் அக்ளகமள்வகவத ணமற்யனேம் 
பனகயன்ர் இபர்கள் ல்பர் ளடமன்றுளடமட்டு இந்மட்பழளத் டஞிந்டவதமபிடினும் , 

இந்மட்டிமக தினக்கமம்  கனடகயன்ர் . ளடமண்வணமன் ன்னும் ளதர் ளகமடிற்ய 
பந்டளடன்று கூப்டுடமதினும் .ல்பம் ன்டற்குத் டநிளன்ட ளமனநமகமனும் இவ்பின 
ளதனம் எனபவக் குயக்கும் என ளமனறள்நழப ச் சயர் கனடகயன்ர்.   ல்பர்க்கு 
பனங்கும் ழமத்டசர் ன்னும் ளதனம் இப்ளமனநழட ளதன்கயர். கமஞ்சயதிமண் 
ளடமண்வணமன்  இந்திரபனரமம்    ழசமனன்  கரிகாரமம் 
உமத்திபங்கண்ணார்    ன்னும்னபர் மடிதினத்டமல் இநந்டயவதன் கய.ி. னடல் 
டைற்மண்டின் இறுடயதில் இனந்ழடமன் த் ளடரிடமனும் , அடற்கு னன்ன ல்பர் ளசய்டய 
ளதமன்றும்ழகட்க்கப்மவணதமனும்  இநந்டயவதட பனயதில் பந்ழடமழ ல்பர் ன்றும் சயர் 
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கனடகயன்ர்.  இபர்கள், ல்பமதிமர் ழசமனர்க்கும் டணக்கும்  ற்ட் வகவண ற்யழத டம்வண 
ழபறு ிரித்டக்ளகமள்ந யவந்ட, டணக்குப் மத்டபமச ழகமத்டயத்வடக் கற்ித்டக் ளகமண்ர் 
ன்ர்.  ல்பர் ளனசயதமபியனந்ட பந்ழடமள கூறுபனக்கு   ஆடமணமக வுள்நட சய 
பளணமனயப் னமஞபிடயகமசங்கநில் கமஞம்டும் கல்பம ன்னும் டணமம்.   அச்ளசமல்ழ ல்பர் 
த் டயரிடடயனக்கும் ன்ட அபர்கள் கனத்ட.   ல்பர்  இன்கமத்டயல் இன்பித்டயனந்ட 
இவ்பனயதமக இவ்பித்வட தவந்டளன்ட ழபறு ழணற்ழகமள்கநமல் உறுடயப் டுத்டப்ளற் 
ின்ற்ய ளடற்ழக கமஞ்சயவதத் டவகமகக் ளகண்டு ஆண் பகுப்ிர் ளதமத ல்பர் ன்ட 
கல்பம ன்டன் டயரின ன்று ளகமள்நல் சயயடம் ளமனந்டமட.  

பின்சன் . ஸ்ணயத் ன்மனம், பமல்ர் யதட் ன்மனம் ல்பர் ழகமடமபரி தமறுகட்கு   

இவதிறள்நடம ளபங்கய மட்டில் இனந்ழடமமகமம் க் கனடகயன்ர்  

ல்பவப்ற்யத் டிடைல் றேடயதினேள்ந னடச்ழசரிதியனக்கும் னளமசர் ய.ழ. டப்ரீல் 
ன்மனம், ல்பர் ஆந்டய மட்டியனந்ழடமமகமளணன்றும் , ல்பர் இனகூமய்ப் ிரிந்ட 
ஆந்டயமட்டிறம்,  டணயழ் மட்டிறம் அசு னரிந்டளன்டம் ளமனந்டம் ன்றும்   இங்ஙம் 
கனடகயன்ழ தன்யப் ளனசயதம னடயத இங்கநியனந்ட பந்ளடமளக் கூபில்வ. 
ல்பட னடன்வணப் ட்ஞம் கமஞ்சய ன்டம் , அபர்கள் ஆந்டய மட்டுன் 
ளடமண்வணண்த்வடதம்  எழ கமத்டயல் ஆண்டினக்கய ளன்டம் சரித்டயத்டயல்   ன்கு 

பிநக்கணமம். 
இி, இபர்கவநக் குயத்ட ணட ஆமய்ச்சயதிற் னப்ட் பற்வ இங்ழக கமட்டுடம்.   கமஞ்சய 

னடயத இங்கறள்ந குடய னன்ன அனபம மடு வும் பனங்கப்ட்ட.   அங்கயனந்ழடமர் 
அனபமநர் ப்ட்ர்.  அந்மடு டணயனகத்டயன் குடயழத தமகயன் அனபமநனம் டணயனழ ளதன்ட 
கூமழட அவணனேம்.  அனபமநவ மகளன்மர் ளகமள்வகனேம் னன்ழ கமட்ப்ட்ட இபனன் , 

ஆந்டயனம், கனமனம் டணயழ் னெழபந்டர்க்குப் வகதமதினந்டவணதமழ ' படுகனபமநர் பமன் 
கனமர் .....குறுகமயவுவதமர்' ன்று இனயத்டயப் ட்ர்.  ழசமனன் கரிகமன் 

அனபமநவ ளபன்டம் ளடரிந்டழட.  அனபம மடு ளடமண்வ மட்டின் கண்ஞடமகயன்   

அந்மட்டிவ னன்ன ஆண்ழமர் ப் ட் ளடமண்வதர் ன்மனம்   அனபமநனம் 
ஏரித்டபளன்று கனடமகும். வனத மநில் இபர்கள் ' ணன்ளறு ணின்ழமர்' வும், 'குறுய 
ணன்ர் வும் கூப்ட்டு பந்டர்.  
  

'பில்றம் ழபறங் கனறங் கண்ஞினேந் 

டமன ணமனந் ழடனம் பமறம் 

ணன்ளறு ணின் ழமர்க்கு னரித ' 

  

ன்னும் ணிதற் சூத்டயனம், 

'ணன்ளறு ணின் ழமளப்டுபமர் அசு ளறுணிற் குறுய ணன்ர் க் ளகமள்க. 
அவப ளனம்மஞமற்றுள்றம் கமஞப்டும் ' ன்னும்  அடனுவனேம் இவ்வுண்வண ளடரிப்பமகும்.  
கய.ி. னடல் டைற்மண்டின் னன்ன ளடமண்வ மட்டின் ஆட்சயனேம் , யவவணனேம் ப்டி 
தினந்டளபன்று பிநக்கணமக அயடற்கு இணயல்வ. கரிகமற் ளனபநபன் கமத்டயயனந்ட அட 
ல் யவண தவந்ட பிட்ளடன்று ளகமள்நமகும் . கரிகமன் கமஞ்சயப் டயவத பிரிவு 
பகுத்டவணத்டன்  ன்ட. 
  

ாக ல் றசாமர்கள் 
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மக ல்ப ழசமனனம், கள்நனம் 

  

'ன்று னள்நபிந் கர்கய னேகத்டய  
யங்கு ழபற்கரி கமற்ளன  பநத்ழடமன் 

  

பன்ய ற்னய திவணதமணல் பவழணல் 

வபக்க ழபகுழபமன் க்கயடன் பநவண  

  

ளசன்று ழபன்னன் கண்டுவ ளசய்தத் 

டயனந்ட கமடமன் குட் பகுத்டக் 

  

குன்று ழமறணம ணடயல்னவ ழமக்கயக்  

குடிதி னத்டய ளகமள்வகதின் பிநங்கும் ' 

  

ன்று ளரித னமஞம் கூறுடமல் ளபநிதமகயன்ட. கரிகமவ தடுத்டத் ளடமண்வணமன்   

இநந்டயவதன் கமஞ்சயதியனந்ட ஆட்சய னரிந்ழடமமபன். அபமட்சயதின் ளனவணவத , 

  

'வகப்ளமனள்ளபநவுங் கநழபமர் பமழ்க்வகக்  

ளகமடிழதம ரின்பன் கடினேவ பிதன்னம்  

உனன னம டவுந் டப்ம 

கமட்டு ணமவு னறுகண் ளசய்தம' 

  

ன்றும், 

  

'னவழபண் டுர்க்குங் குவழபண் டுர்க்கும் 

ழபண்டு ழபண்டு ழபண்டிர்க் கனநி  
திவத்ளடரிந் டஞன ணயனடீர் கமட்சயக்  

ளகமவக்க ிறுத்ட கூம்ம வுள்நத்  

டனப்ில் சுற்ழணம டினந்ழடமன் ' 

  

ன்றும், ிபமறும் ளனம்மஞமற்றுப்வ கூறுடல் ளகமண்டு அயதமகும்.   இநந்டயவதனுக்குச் 
சய டவனவந ின் பந்ழடமழ சயர் ஆந்டய மட்டிறம் , சயர் கமஞ்சயதிறணமக இனந்ட ல்பர் 
ன்னும் ளதனன்ஆட்சய னரிந்ழடமமடல் ழபண்டும் , ளடமண்வ மட்டுக்குப் ல்ப ன்ட என 
ளதர், அடற்யழத ளடமண்வதர், ல்ப ளப்ட்ர்.  இப்ளதக்றம்,  ல்பர்க்கு பனங்கும் 
கமபர், கமடுளபட்டி ளதன்ம் ளதர்கறம் , அந்மடு னன்ன கமர்ந்டடமய் இனந்டயனக்கழபண்டு 
ளணன்று கனடச் ளசய்கயன்.  ளடமண்வதர் அல்ட ளடமண்வணமன் ன்னும் ளனம் , ல்பர் 
ன்னும் ளதனம், எனபகுப்ிவழத குயப் ன்டயல் த்டவஞனேம் தணயல்வ.  

திமநங்ரகனாழ்யார் ர் :-   மட்டுக்கநில் ல்பவக் குயத்டயனக்கயன்ர்  

அபற்றுள் அட்னதகப் டயகத்டயல், 

'ணன்பன் ளமண்வதர் ழகமன் பஞங்கு  

ீண்னடி ணமவ வபழணகன் 

டன்பய டன்னகழ் சூழ்ந்ட கச்சய 
தட் னதகத் டமடயடன்வ ' 
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ன்றும், 

  

டயனபங்கப்டயக்கத்டயல், 

'டநங்கு ீண்னடி தசர்டங் குரிசயல் 

ளடமண்வணன்பன் 

  

ன்றும் ஏர் ல்பவத் ளடமண்வ ணன்ன் ப் மடிதினக்கயன்ர்.  
  

பண்வ கடயனும், னடற் குழமத்டங்கச் ழசமனனுவத ணந்டயத்டவபனுண ஆகயத 
கனஞமகத் ளடமண்வணமவ, 

  

'ல்பர்ழகமன் பண்வழபந்டன்' 

  

ன்று ளசதங்ளகமண்மர் ஞிதிற் , கூறுகயன்ர், ல்பர் ளடமண்வதர் ன்னும் ளதர்கள் எழ 
ணிவக் குயப் ன்டற்கு   இபற்யனும் ழபளன் சமன்று ழபண்டும். 

கல் ளபட்டுக்கநிறம்  ல்பவத் ளடமண்வதர் ன்று குயத்டயனக்கயட. டநபமனூர்க் 
கல்ளபட்டில் என ல்பன் 'ளடமண்வதர் டமர்ழபந்டன் '  ன்று கூப்டுகயன்மன். 

'ணவளணமனயந்டடி ணின் பந்ட குடயகன் பண்வ கசழ ' ன்று ஞி கூறுபட 
ல்பர் அல்ட ளடமண்வதர் ின்ன அச பகுப்ிமகக் ளகமள்நப் ட்டு பந்டவணக்குச் 
சமன்மகும். 
கய.ி.4-ம் டைற்மண்டு னடல் 9-ம் டைற்மண்டின் இவக் கமம் பவதில் ல்பமட்சய ணயக 
ழணன்வணதவந்டயனந்டட.  அக் கமடடயல் ழசமனர்கள் ல்பர்க்குக் கரழன சயற்சமதினந்டர்.   
ல்பரில் னகழ் ளற் ணன்ர் ரினந்டர்.   ல்பர் கமத்டயல் சயற்ம் உர்ந்ட யவதில் 
இனந்டடழமல் ழபறு கமத்டயல்  இனந்டடயல்வ அபர்கநிற் சயர் சயயட கமம் சணஞ, ளநத்ட 
ணடங்கவநத் டறேபிதினப்ினும் , ளனம்மழமர் வசபமகழபம வபஞபமகழபம இனந்ட பந்டர்.   
அபர்கள் கட்டித ழகமதில்கறம் .   ளரித னமஞத்டயற் கூப்ட் டயனத்ளடமண்ர்கநில் ல்பர் 
ரினக்கயன்ர்.  வசபசணத குபர்கறம்,  ஆழ்பர்கறம் அக்கமத்டயல்டமன் ழடமன்ய பிநங்கயர்.   
சணதக் குபனம்,  ஆழ்பமனம் னகனந்ட மடும் ளனவணனேம் ல்பர் ளற்யனந்டர்.   
இத்டவகதமவழதம என ளகமள்வநக் கூட்த்டமர் ச் சயர் கனடபட ! இட கமறும் 
கூயதபற்யயனந்ட ல்ப ளன்மர் ளடமன்று ளடமட்டுத் ளடமண்வ மட்டி யனந்டபந்ட 
ளடமண்வதழ! ன்ட பிநக்கணமம்.  அபர் பக்கயயனந்ட பந்ழடம ளன்டற்குச் சயர் கூறும் ழபறு 
கமஞங்கள்: 

ல்பர்க்கள் னடயல் அநித்ட ளசப்னப் ட்தங்கள் ிமகயனடத்டயறம் ,  பளணமனயதிறம் 
இனப்டம்,  அபர்கள் மத்டபமச  ழகமத்டயத்வடச் ழசர்ந்டபளன்றும், ழபள்பிகள் னரிந்டளன்றும் 
கூப்டுடறம் ஆம். 

ட்தங்கள் ங்ழகம சய சயற்றூர்கநிறம்,  கமடுகநிறம், யத்டயன் கரறேம் இனந்ட இங்ஙம் 
அகப்ட்வப. அவபனற்யறம் கயவத்ட பட் ன்று ங்ஙம் கூனடினேம் ? அன்யனேம் டணயழ் 
பனங்கமட ளடறங்கு மட்வ அபர்கள் வகப்ற்ய ஆண்ளமறேட அங்ழக அநித்ட   ட்தங்கள்  

டணயனயல் ப்டி இனக்கக்கூடும்? டணயனமதினந்ழடமர்  ிமகயனடத்டயல்  சமசம் அநித்டயனக்க னடிதம 
ளடன்மல், ிமகயனடம் அல்ட பளணமனயழத திபர் ின்ன   ங்ஙம் டணயனமகயத் டணயனயழ 
சமசம் அநித்டயனத்டல் கூடும்? இடமழ அக்கமஞம் அத்டவஞ உறுடயதிவத்டன் ன்ட 
ழடமன்றும் 
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அபர் மத்டபமச ழகமத்டயத்வடச்  ழசர்ந்டப ளன்றும் ளசமல்பட கமஞம் ஆகமம் , ின், 

டணயழ் ழபந்டர்கள் சூரிதன் ணிளன்றும் , சந்டயன் ணிளன்றும் கூப்டுபடற்கு தமட 
ளசமல்பட? ழசமனர்கழநமடு ணமறுட்டினந் ழடமனம் , ஆந்டய மட்வனேம் வகப்ற்ய ஆண்ழமனம், 

ண்ஞிந்ட ிமஞர்கவநத் டணயனகத்டயற் குடிழதற்யஅபர்கட்கு   ண்ஞிவந்ட டமங்கவந 
அநித்ழடமனம் ஆகயத ல்பர், டம்வண அசுபத்டமணன் பனயதில் பந்ழடமர் ன்றும் மத்டபமசர் 
ழகமத்டயத்டயர் ன்றும் கூயக்ளகமள்படயல் பிதப்ளன்வ ? ல்பட ணின் பமறு 
மநவபில் பிரிந்ட பந்டயனப்வட சமசங்கள் பிநக்குணன்ழம ? 

அபர்கள் ழபல்பி னயந்டடடமன் ங்ஙம் கமஞணமகும்? டணயழ் னெழபந்டனம்  ண்ஞிந்ட 
ழபள்பிகள் ளசய்டயனத்டவ சங்கடைல்கநமல் அயதமகும்.   ண்டிதன் ல்தமக சமவ னடக்குடுணய 
ளனபறேடய ன்னும் ளதழ அடவ பிநக்கும் அபவப் மடித ளட்டிவணதமர் ன் னபனம் 
'யன்னுன் டயர்த்ட ழடமற்ளமனயந்ட வகபர் ழம , ீ ழபள்பி னயந்ட கநம் ழபம' ன்று 
கூறுகயன்மர் இவ்பமற்மல் ல்பர் பக்கயயனந்ட பந்ழடமர் ன்மர் அடற்குக் கூறும் கமஞம் 
என்ழனும் டயட்ப் னவடன் ளன்ட பிநங்கம யற்கும். ல்பட ஆடய ஊவபிம் ளடமண்வ 
மழ ன்டவ ணறுக்கக் டகுந்ட ழபறு ஆடவுகள் கயவக்கு ழணல் அபர் ணஞிழணகவதில் 
கூப்ட்டம் டணயழ் மட்வ தடுத்ட ளடற்கயறள்நடணமகயத ணஞில்பம் ன்னும் டீபிின்று 
பந்ழடமர் க் கனடல் ளமனத்டனவத்டமகும்.  

இி கள்நர் பகுப்ிவ ல்பர் பனயதிர் ன்டற்கு  ளமனத்டங்கறள்ந. 
அபற்யவ இங்ழக கமட்டுடம்.  ல்பர் ளடமண்வதர் ன்ம் ளதர்கள் எழ பகுப்ிவ 
குயப் ளபன்று னன் பிநக்கப்ட்டம்.  கமபர், ழசடயர், கமடுளபட்டி ன்னும் ளதர்கறம் 
ல்பனக்கு உரிதவப.  டயனத்ளடமண்ர்கநில் எனபமமகயத தடிகள் கமபர்ழகமன் மதமவ  

  

'த்டயக்கல் தடிகநமகயன்  ம்ல்ழப' 

  

ன்று டயனத்ளடமண்ர் டயனபந்டமடயனேம் ; 

  

'வபத யகழ்  ல்பர் டங்  குணின் பனயத்ழடமன்ய' 
வும், 

'கன்ிணடயல் சூழ்கமஞ்சய கமப வதடிகநமர்' 

  

வும் ளரிதனமஞனம் கூறுகயன் 

  

சுனற்சயங்க மதமவ, 

'கல் சூழ்ந்ட உளகமங் கமக்கயன் ளனணமன் 

கமபர்ழகமன் கனற் சயங்கன்' 

  

ன்று டயனத்ளடமண்த் ளடமவகனேம்; 

'ல்பகுத்ட பந்டமர்' 

  

ன்று ளரிதனமஞனம் கூறுகயன். 
  

டயனனவப்மடி மட்டுக்கச் ழசடய மடு ன்டம் என ளதர். ளணய்ப்ளமனஞமதமர் னமஞத்டயல் , 

  



 

 

'ழசடயன்மட்டு ீடு டயனக்ழகமபறர்' 

  

ன்று கூப்ட்டுள்நட. ழசடயமடு ஆண்வணற்யப் ல்பர் ழசடயர்ழகமன்வும் டுபர்.  
  

கமடுளபட்டி ன்டம் ல்பட ளதமகச் சமசங்கநில் பனகயட. 'கமடு ளபட்டித் டணயழ் 
ழவதன்' ன்று கல்ளபட்டிற் கமஞப்டுபடயயனந்ட இப்ளதர்அசக்குரிதளடன்ட பிநங்கும்.  
வனத டயனபிவநதமற் னமஞத்டயயனந்ட கரழன கமட்டிதள்ந என சரித்டயத்டமறம்   இட பிநங்கும். 

'சயபக்டயதில் ழணம்ட்பனும் ணயக்க னகழ்பமய்ந்ழடமனும்  ஆகயத கமடு ளபட்டி 
ளதன்னும் ஏர் டவபன் ணடவதிற்ளசமக்கயங்கப் ளனணமவப்  ஞிடற்குச் 
ளசன்று வபவததமற்யன் பகவவத அவந்டமன்.  அப்ளமறேட மண்டிதன் மற் 
னத்ட ணடயற் கடவபனேம், சமத்டயத்டன் னத்டயவதிட்டு, அபனுன் வளதடுக்க 
னதன்மன்.  வபவதனேம் ளனகயபிட்ட.  இந்யவவணதில் சயபிமமபர் கமடு 
ளபட்டிதின் அன்னக்கு இங்கய,  ள்நிபில் பக்கு ணடயல் பமதிவ னரித்ட பந்ட, 

ஏர் இதந்டயத்டமல்  அபவதமற்யன்ளடன்கவதில் ற்று பித்ட, ணடயல் இடித்ட 
பனயதமகக் ளகமண்டு ளசன்று, இனவந ளபநிடமக்கய,  அபனுக்குச் ழசமடய 
பிணமத்வடனேம்,  டமம் டணட எப்ற் டயனவுனபத்வடனேம் கமட்டிதனந, அபம் 
கண்டுழமற்ய ணனனகய யன்மன்.  யன்பன் ின் ளனணமட கட்வநதமல் 
பிடிதனன்ழ ணடவவத பிட்டுப்ழமய் பி, ஆபமதடிகநமனம் ணடயவ 
னடப்ித்டத் டணட இபிச்சயவதிட்டுப் மண்டிதனுக்குக் கபிழ 
அயபித்டனநிமர்'  ன்ட கவடச் சுனக்கம். இடயல் சுட்டினேள்ந ழடமன்வ ஏர் ழசமனன் ன்று 
கம்பனமஞம்  னடயத கூறுகயன். ஞ்ழசமடய னிபர் டயனபிவநதமற்னமஞம் 
இபவச் ழசமனன் ன்று கூயனும் கச்சயதில் இனந்டபமகத் ளடரிபிக்கயன்ட.  
பமற்றுண்வண அயத பனயதில்மட யவவணதில் னமஞ ஆசயரிதர்கள்  இபவச் 
ழசமனளன்று கனடயர் ழமறம்? ழணள குயப்ிட் ளதர்கள் (ளடமண்வணமன், 

ல்பமதர், மபமதர், ழசடயமதர், கமடு ளபட்டி) ல்மம் கள்நர் பகுப்ிக்குள் 
பனங்கும் கயவநப்ளதர் அல்ட ட்ங்கநமக உள்ந.  பமண்வதமர் 
(பண்வதமர்) ன்ம் ட்னம் பண்வ ழபந்டமகயத கனஞமகத்  

ளடமண்வணமன் பனயதிர்ன்வடக் கமட்டும்.  இபர்கறக்குள்பனங்கும் ட்ப் 
ளதர்கழநல்மம் இந்டையறுடயதில் ளடமகுத்டக் கட்ப்ட்டுள்ந.  எவ்ளபமன 
ளதரிவனே னவதமர்  ற்வூர்கநில் இனந்டமல் அவ்வூர்கவந அங்ழக 
குயப்ட ணயவகதமகும். 
  

இி, னத்டவதர் ன்மர் கள்நர் பகுப்ிள னன்ழம கமட்ப்ட்ட.   னத்டவதர் ன்னும் 
ளதர் னடயல் ல்பர்க்கு உரிதடமய்ப் ின் அபர் கரழ் ஆண் சயற்சர்க்கு பந்டளடச் சயர் 
கனடயனேள்நர்.  னடல் ணழகந்டயபர்ணன், னடற் ழணச்சுபர்ணன் ன் ல்ப ழபந்டர்கட்கு 
னவழத கமப்ிடுகு. ளனம் ிடுகு (ிடுகு = இடி) ன் ட்ங்கள்உள்ந.   னத்டவதர்க்கும்  

இப்ளதர் பனக்குண்டு ன்டவப் ளனம்ிடுகு னத்டவதன் ன்னும் ளதர் கமட்டும்.   



 

 

னடக்ழகமட்வ மட்டிறள்ந டயனளணய்தத்டயல் 'பிழல்பிடுகு' ன்னும் ளதனள்ந   னத்டவதன் 
ரிகள் ளபட்டு பித்டயனக்கயன்ன்.  ந்டயக் கம்கத்டயல் ந்டயபர்ண ல்பன் 'பிழல் பிடுகு' 

ன்று கூப்டுகயன்ன் .இங்ஙம்  ளதர்கள்  எத்டயனப்ட னத்டவதனம் மல்ப 
பகுப்ிழ ளதன்று கமட்டும்.  கமஞ்சயதியனந்ட ஆண் ழசர்கநமத ல்பர்கள் 
டம் இத்டபவழத டஞ்வச னடயத இங்கநில் அசமறம்டி 
ளசய்டயனந்டளன்ட ளமனத்டணமம்.  இட கமறும் கூயதபற்யயனந்ட கள்நர்கள் 
ல்ப பகப்ிர் அடமபட ல்பரின் என கயவந ன்ட ளப்டும்.  ளதர்கள்  

எத்டயனப்ட ளகமண்டு இபர்கள் ல்ப பகுப்ிளல் ளமனந்டமட ின், 

ளதர்கழந தன்ய பமறுகறம் எத்டயனத்டல் இடயல் பித்டம் கமஞப்டும்.  
ல்பல்ர் ன்டற்ழகம தமட கமஞனம் இல்வளதன்க. 

கள்நர் பகுப்ிமகயத னடக்ழகமட்வ அச ம்வதிர் ளடமண்வணண்த்டயயனந்ட 
பந்ட ல்பர் ழப னடக்ழகமட்வச் சரிடம் கூறுகயன்ட.  யின்சன் எ. ஸ்நித்  னடயழதமனம் 
அங்ஙழண கனடயனேள்நமளன்ட னன்ன கமட்ப் ட்ட.   டயனபமநர் ி.டி. சீியாரசனங்கார்   

அபர்கள் டமம் றேடயனேள்ந ல்பர் சரிடத்டயல் , ( மம் னன்ன ணறுத்டள்ந) சய 
கமஞங்கவநளதடுத்டக் கமட்டிப் ல்பர் கள்நரித்டயிின்றும் உடயத்டபமகமடர் க் 
கூயழனும், ின் ல்பர் டணயனமகயபிட்மளன்று கூய பந்ட, டணட டைவ னடிக்குணயத்டயல் 
'என ளடறங்கு ல்பக் கயவநதமர் 17-ம் டைற்மண்டில் ளடமண்வணமன் ன்றும் ல்ப மம 
ன்றும் ட்த்டன் னடக்ழகமட்வ அசமமர்.   இப்ழமட னடக்ழகமட்வ அசழ ல்பகு 
ணன்னவத னகவன யவ யறுத்டய ஆள்கயமர் ' ன்று குயத்டயனக்கயன்ர்.  இங்ஙம் ர் 
கனத்டம் இக்ளகமள்வகவத ஆடரிப்பமகழபனேள்ந.  

இி, னடக்ழகமட்வ ணகமம கமழயல் டவபமக இனந்ட டயனபமநர் ளப. 
இமடமகயனட்டிவதர் அபர்கள் றேடயத னடக்ழகமட்வச் சரிடத்டயயனந்டம் , கல்ளபட்டு 
னடயதபற்யயனந்டம் கள்நர்கவநப் ற்ய அயதப்டுகயன்  அயத ளசய்டயகவந இங்ழக 
ளடமகுத்டக் கமட்டுழபமம். 
  

"மண்டி  மட்டிற்கும், ழசமன மட்டிற்கும் இவதிறள்ந குடய ன்ய மடு ப்ட்ட.   
இந்மட்டில் னடயல் இனந்டபர் ழபடுபர். ின் குறும்ர் பந்டர்.   அபர்க்குப்ின் ளபள்நமநர் 
பந்டர்.  ன்ய மட்டின் என குடய மண்டிதர் ஆட்சயதின் கரறேம் , ணற்ளன குடய ழசமனர் ஆட்சயதின் 
கரறேம் இனந்ட.  கமமந ளபள்நமநர் கய.ி. னடல் டைற்மண்டின் னன்ழ ழசமன ழடதத்டயற்கு 
குடிழதய பிட்ர்.  அபர்கள் டங்கள் உனவு ளடமனயமல் ற்மட பறுவணவதப் ழமக்கய , அசற்குப் 
ளமனள் ளனக்கயமர்கள். னெழபந்டனக்குட்ட்டுச்   ளசல்பர்கநமய் இனந்டயனக்கயன்ர்.  ழச ழசமன 
மண்டிதர்கள்  ளபள்நமந குத்டபளன்று கமகசவப்ிள்வந தபர்கள் கூறுபட டபறு. 
ஆளடமண்வச் சக்கபர்த்டய கமஞ்சயதியனந்ட ளபள்நமநர்கவநச் ழசமஞமட்ல் குடிழதற்யர் 
ன்றும், மண்டிதன் உக்கயப்ளனபறேடய கரழ்க் கமஞ்சயதியனந்ட மற்த்ளடமண்ஞமதிம் 
ழபநமண்குடிகவநப் மண்டி மட்டிற் குடிழதற்யர் ன்றும் ளடக்கத்டெர் , சுப்ிணஞிதழபநமர்  

ன்மரிம் உள்ந என எவச்சுபடிதில் குயத்டயனக்டகயட. குறும்வத் டத்டயதடித்ட ளபள்நமநர் 
டங்கவந யத்டவபமகச் ளசய்டளகமண்டினக்க ளபண்டும். ளபள்நமநவப் ற்யத 
சமசங்களநல்மம் அபர்கவந 'யத்டசு' ன்ழ குயப்ிடுகயன். ழசமன மண்டிதவப்ழமல் 
னடிதசமக இல்மவண ற்யழத யத்டசு ன்று குயப்ிட்டினக்கழபண்டும்.   ளடுங்கமம் 



 

 

ளபள்நமநர் த்டயறம் த்டயறம் ணயக்கு பமழ்ந்டர்.   அடன் ின்,  ழகமமமட சம்ணடயமதர் 
கம்மதர், ணமறபமதர், ளகமங்குமதர், கயங்கமதர், அச்சுடமதர், குணடமதர் ன் டவபர்கநிம் 
கரழ்ப்ட்டினந்டட. 

கமமட்டுளபள்நமநர்க்கும் ழகமமட்டு எநினைர் ளபள்நமநர்க்கும் வக னேண்மகய அபர்கள் 
டங்கள் டங்கட்குத்  டவஞதமக இமழசந்டய ணங்க மட்டியனந்ட டைற்றுக்கஞக்கம குடிகநங்கயத 
ணபர்கவநக் ளகமண்டு பந்டர்  என ஏவச் சுபடிதில் கமஞப்டுகயட.  
  

ளட்டிமச மண்டிதன் இனடைறு ணபர் குடிகவநக் ளகமண்டு ழமய்த் டன் வகபவ 
ளபன்று, ின் அபர்கட்கு யங்கள் அநித்ட 'ணபர் ணடவ' ன்னும்  ழகமட்வனேம் கட்டிக் 
ளகமடுத்டமன்.  இபன் என ணபர் ணகவநக் கல்தமஞஞ் ளசய்ட ளகமண்டு , இபர்க்குப்ிந்ட 
கயள்வநக்கு றே கயமணங்கள் ளகமடுத்டன்.   ளபள்நமநர் டங்கள் உரிவணகவந ணடவத் ழடபனுக்கு 
பிட்டு பிட்ர். 
  

கள்நர்கவநத் குயத்ட அகமனூற்றுச் ளசய்னேட்கள் பிரிபமகக்    கூறுகயன். டயனழபங்க 
ணவதில் பசயத்ழடமனம்., அஞ்சம ளஞ்சு வத்டபனணமகயத இபர்கள் 'கள்பர் ளனணகன் ளடன்ன் ' 

ன் மண்டிதமல் ளடன்மட்டிற்கு   அவனக்கப்ட்ர் த் ழடமன்றுகயட.   னடக்ழகமட்வக்கு 
பகரழ்மறள்ந பசீங்கய (ணீளசங்கந) மட்டில் இபர்கள் டவவண பகயத்டயனந்டர்.   இபர்கநில் ர் 
அசர்கழநமடு சம்ந்டப் ட்டினக்கயன்ர்.   மமதஞப் ழசு ணக்கள்  ன்றும், வத்டவபர் 
ன்றும், டந்டயரிணமர் ன்றும், கர்த்டர் ன்றும் கள்நர்கள் அவனக்கப் ட்ர்.  
  

கள்நர் பகுப்ிர் ழணன்ழணல் ஆடயக்கம் ளற்ர்.   அபர்கநிம் யங்கள் எப்பிக்கப்ட். 
ழகமதிற் ளசமத்டக்கவநக்  கமப்மற்றுணமறு ழபண்டிக்  ளகமள்நப்ட்ர்.  ழகமமட்டு ளபள்நமநர்க்கும் 
கமமட்டு ளபள்நமநனக்கும் ற்ட் சண்வகநில் கள்நர்கள் இனடயத்டமர்க்கும் உடபி னரிந்டர்.   
பமஞமடய மதர்க்கும் ணற்வக் கமர்கமத்ட ளபள்நமநர்க்கும் உண்மகயத சண்வதில்   பசீங்கய மட்டுக் 
கள்நர்கள்  ளபள்நமநர்கவநச் சூவக்குடி பவதில் ஏட்டு பித்ட , றேினக்கவநச் சயவப்ிடித்ட 
பமஞமடயமதர் னன் ளகமண்டுபந்ட பிட்ர்.   ின்ன இபர்கவநச் சயபந்ளடறேந்ட ல்பமதரிம் 
ளகமண்டு ழமதிர்.  ல்பமதர் ழகமமட்டுப் ினக்கவநக் கூப்ிட்டு , இி ீங்கள் கள்நர்கழநமடு 
ணமணனும் ணனணகனும் ழம பமனழபண்டுளணன் கூய , கள்நர்கறக்கு 530 கம் ளல்றம், 550 

ளமன்னும் ளபள்நமநர் ளகமடுக்கும்டி டீர்ப்ன அநித்டமர்.  
  

ளபள்நமற்யன் பனக்கயறள்ந ழகமமமட உவனைர்க் கூற்ம் , எநினைர்க்கூற்ம் , உத்டெர் 
கூற்ம்  னென்று கூற்ங்கநமகவும் ளபள்நமற்யன் ளடற்கயறள்ந கமமமட ணயனவக் கூற்ம் , 

அடனயக் கூற்ம்  இண்டு கூற்ங்கநமகவும் ிரிக்கப் ட்டினந்ட.   இக்கூற்ங்கவந 10,11-பட 
டைற்மண்டுகநில் அவதர் அல்ட மமள்பமர் ன்னும் டவபர்கள் ஆண்டு பந்டளன்று 
கல்ளபட்டுகநியனந்ட ளடரிகயட.  ழகமிமடமவ் அபர்கள் ளசமல்றகயடி இப்ளமறேடம் 
இவ்பவகதிர் சயற்சயல் இங்கநில் இனத்டல் அயதமம்.  
  

அவதர்கநில் அபர்கள் இனந்ட இம் ற்ய, சுனக்கமக் குயச்சயமதர் பமஞமடயமதர் 
(பமஞமடயமதன் ழகமட்வ), கம்மதர் (னபதல் அசர்), ஆங்குடி மட்டு இண்டுபவக அவதர்,  

அம்னழகமதில் ந்ட படீ்வதர், இனம்மய தவதமகயத கமத் டவதர்,  

குழமத்டங்கழசமனடவதர், (குன்வனைர் அசர்) ப்   ிரிவுகள் இனந்ட.  ழசமன, 

மண்டிதர்கநின் அடயகமம் இவ்பிங்கநில் ணயகுடயனேம் பபில்வளதத் ளடரிகயட.   அக்கமத்டயல் 

http://www.chennainetwork.com/kalki/ps/ps1-6.html


 

 

பயணயக்கபன் ளசய்ப ளபல்மம் சரிதமவபழத என டவபன் னள்நபமதின் டட 
அடயகமத்வடச் ளசறத்டயக் ளகமண்ழதினக்கமம். என கல்ளபட்டில் ந்ட கயமணக் குடிகள் என்று 
கூடிக் கமங்ளகதன் ன் என டவபவ ணீட்டும் டவபமகக் ளகமண்டு பந்ட ளசய்டய ளசமல்ப் 
ட்டினக்கயட.  சயர் பமஞடயமதளன்றும், ணகமய ழகமத்டயத்வடச் ழசர்ந்டபர்களநன்றும் 
ளசமல்யதினக்கயட. 
  
  

கய.ி.14-ம் டைற்மண்டின் ளடமக்கத்டயல் ணயக்கமர் (ணமயக்கனர்) னடயத ணகம்ணடயதர்   

ளடன்மட்டின் ழணற் வளதடுத்டக் ழகமதில்கவந இடித்டப்  ளகமடுவண பிவநத்டர்.   
அப்ளமறேட ணக்களநல்மனம் அவதர்கவநச் சண் னகுந்ட ஊர்க்கமபவ அபர்கநிம் 
எப்னபிக்கழப அபர்கள் அவபவனேம் மடகமத்டர் ன்று கல் ளபட்டுக்கநமல் ளடரிகயட.   
குடிகறக்குள் உண்மகும் பனக்குகவநனேம் அவதர்கழந பிசமரித்டத் டீர்ப்நித்ட பந்டர்.   
அடற்கமக அசு சுந்டம் ன் என பரி அபர்கநமல் பமங்கப்ட்டு பந்டட.   அசு சுந்டம் ன்ட 
பிவநனேம் ளமனள்கள் ல்மற்யறம் எனங்வக அவதனக்குக் ளகமடுப்ட.   இபர்கநில் சூவக்குடி 
அவதர்கள் 300பனங்கள் பவதில் ஆண்டு ளகமண்டினந்டளன்று ளடரிகயட. அவதர்கறக்கு 
அசு ன்றும், மமள்பமர் ன்றும் ட்னண்டு. அவதர்கநிற் ர் ழடபர் ன் ட்னம் 
டரித்டயனந்டர். 
  

அந்டமங்கயதில் அசு ளசறத்டயத ளடமண்வணமன்கறக்கும் , 17ம் டைற்மண்டில் 
னடக்ழகமட்வதில் இனந்ட ளடமண்வணமன்கறக்கும் ளடமர்ன னப்பில்வ.   அந்டமங்கய 
ளடமண்வணமன்கவநப்ற்ய கய.ி.1426ல் டமன் னடயல் ளடரிகயட. ளமன்ம் மட 
ளடமண்வணமன் (கய.ி.1514—1567) ணயகவும் பயனேம். ளசல்பமக்கும் னள்நபளன்று ளடரிகயட.  
இபன் இங்வகவத றேமநில் ளபன்டமகச் ளசமல்ப்டுகயட.   மவநதக்கமர் ன்ழமர் ழபறு 
ழபறு டகுடயனேவத வத்டவபமபர்.  இபர்கநிற் சயர் வனத அசர்கநின் பனயதிர் அல்ட 
அவணச்சர் னடமழமரின் பனயதிர் ன்று ளசமல்கயன்ர்.   இபர்கநின் னன்ழமர் 
அசர்கநிணயனந்ட, அபர்கநட ணடயப்வக் கமப்மற்யதடற்ழகம , டமம் னரிந்ட ன்யக்கு ணமமகழபம, 

ட்மநத்வட வபத்டக்ளகமள்நழபம ளன யங்கவந இமணமகப் ளற்யனக்கயன்ர்.   
மவநதக்கமனம் யபரி பமங்கயனேம்  கயமணங்கவநப் மடகமத்டம் பந்டர்.  
  

கய.ி.1378-ம் ஆண்டுக்குப் ின் இவ்பிங்கநில் ல்பமதர்கள் அவதர் ன்னும் ளதனன் 
இனந்டர்.  இபர்கள் ன்மள் பவ குநத்டெர்த் டமறகமபிறள்ந பறேத்டெரிறம் , ளனங்கறெரிறம் 
டவபர்கநமக இனந்டர். ளடமண்வ ணண்த்வடச் ழசமனர்கள் ளபன்றுபிட் ின்ன ல்பமட்சய 
னடிவுக்கு பந்டவணதின் ல்பரின் கயவநகள் ழசமனரிம் வத்டவபமகவும் , அவணச்சமகவும் 
இங்ஙம் அவணந்டர்.  கயங்கத்டப் ஞிதிற் ளசமல்ப்ட் கனஞமகத் ளடமண்வணமன் 
அபர்கநில் எனபன்.  கல்ளபட்டுக்கவந ஆமனேம் இந்டயத அடயகமரிதம ளபங்வகதம அபர்கள் 
ளசமல்றகயடி பறேத்டெரியனந்ட ல்பமதர்கள் ல்பர் குடும்த்டயற்கு ட்டித 
உபமதினக்கமம். டஞ்சமவூனக்குக் கயனக்ழக ட்டு மனயவக பனயதிறள்ந பறேத்டெரியனந்ட 
ல்பமதர்கள் ளடற்ழக னற்ட்டமக என பமறு உண்டு.   சயபந்ளடறேந்ட டயனணவமத 
ல்பமதளன்ர் மண்டிதர்கவநப் மடகமத்டபளன்று டயனமஞ குநத்டயறள்ந 1539-ம் ஆண்டுக் 
கல்ளபட்டில் ளசமல்யதினக்கயட.  னென்று அல்ட மன்க மல்பமத அசர்கள் கமர்கமத்ட 
ளபள்நமநர் கமத்டயல் இனந்டமக ஆடவுகள் கூறுகயன்.  
  



 

 

மண்டி மட்சம உக்கயபீ மண்டித ணன்ன் றே ஆண்டுகள் ளடமண்வ ணண்த்டயல்   

ழபங்கமசப் ல்பமதவஅவனத்ட பனடற்ளமனட்டுக் கமத்டயனந்டடமகவும் , ின் அபனடபிவதக் 
ளகமண்டு ழசடடய ந்டய ணபவளபன்டமகவும் ,  அடன் ளமனட்டுப் மண்டிதன் ளமன்ணமபடயப் 
க்கத்டயல் அபர்க்கு யங்கள் ளகமடுத்டடன்ய ,' அசின் ணனணகன்' ன் ட்னம், என 
அண்ணவனேம் டந்டடமகபம் ளசப்னப் ட்தத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.   ளடமண்வணமன் சக்கபர்த்டய 
ளதன்று ட்ம் ளற் ளடமண்வணமன் ல்பமதனன் பந்ளடளவும் , அபனுக்கு 
அப்ழகமபியல்  யங்கள் அநிக்கப்ட் வும் ளசமல்ப்டுகயட.  
  

கய.ி.1387-ல் பறேத்டெர்ப் ல்பமதர்கள் டயனக்ழகமகஞம் ன்ணயத்டயல் டனணம் 
ளசய்டயனப்ட ளடரிகயட. கல்  ளபட்டில் 'இபாஜ்னம் ண்ணினமரகனில் , ன்று பனபடமல் 
இபர்கள் அசளன்ழ ளசமல்ப்ட்ளன்ட பிநங்கும். கய.ி.1312-ல் என ல்பமதன் 
ஆஞிப்ட்டிதிறள்ந கவுறக்கு யங்கந பிட்வண னமகயன்ட.   பறேத்டெர்ப் ல்பமதர்கள் 
டங்கள் அவதமநணமக 'ல்பன் குநம்' ன் பமபினேம்,  ல்பன் டி ன் அநவுகனபினேம் 
உண்மக்கயதினக்கயன்ர்.  இப்ளமறேட டசம பினமபில் அரிசய அநப்டற்கு இப்டி   கனபிதமக 
பினக்கயன்ட.  ல்பன் குநம்  என்று னடக்ழகமட்வக்கு  மன்கு மனயவக பனயதிறள்ந 
ளரினைர் ன்ணயத்டயல் இனக்கயட. பறேத்டெரில் அனயந்டழம ழகமட்வகள் உள்ந.  

ல்பமதர்கநில் , ழகமழரிப் ல்பமதர், ணமஞ்ழசமவப் ல்பமதர், அச்சுடப்ப் 
ல்பமதர், இவநதளனணமள் ல்பமதர், ஆவுவத ல்பமதர், கந்டப் ல்பமதர், 

ணல்ப் ல்பமதர், சயபந்ளடறேந்ட ல்பமதர் ன் ளதர்கள் கமஞப்டுகயன்.  
  

னயக் ளகமடினேம், ணீன் ளகமடிதம், ளபண்குவனேம், ஆறுகமற்சயங்கமடனம், ஆத்டய ணமவனேம் 
ல்பமதர்கள் உவதமதினந்டர்.   னயக்ளகமடி கமஞ்சயப்ல்பட ளடமர்வக் கமட்டுகயட.   ணீன் 
ளகமடி மண்டிதர்கவநத் ழடமல்பிதியந்ட கமப்மற்யதின் டரித்டயனக்கமம்.   ழசமனனக்குரித 
ஆத்டயணமவ சூடிதினப்ட இபர்கள் ழசமனர்கநின் சமர்ன ளற்யனக்கமம் ன்டவக் கமட்டுகயட.  
  

னடக்ழகமட்வ, கண்ர்ழகமட்வ, கல்மக்ழகமட்வ னடயத பற்யன் டவபர்கள் 
உடயத்டமறம், கல்தமஞங்கநிமறம் சம்ந்டனவதமபர்.   இபர்கள் வபீமகவும், 

டவபர்கநமகவும் இனந்டர்.  டித்டிதமகத் டங்கறக்குள் இமச்சயதனம் ற்டுத்டயக்ளகமண்ர்.  
  

டயனச்சயமப்ள்நிவத ணகம்ணடயதர் னற்றுவக திட்ளமறேட கள்நர்கள் பந்ட 
டமக்கய ணகம்ணடயதவ அஞ்சச் ளசய்டர்.  கள்நர்கள் இந்மட்டிற்கு அசமதினந்டர். 
இபர்கள் ணடவ அசனுக்குத் டீர்வபதமபட கப்ணமபட ளகமடுக்கபில்வ.  அசன் 
இபர்கவந தக்குபட கூமவணதமனந்டட ின்ன ணங்கம்ணமநின் ணந்டயரி வகவநக் 
ளகமண்டுழமய்ச் சயவ ணடித்ட, அங்ழக கமட்டின் டுபில் என ழகமட்வவதக் கட்டிச் சய 
ட்மநங்கவநனேம் வபத்டன். ஆமல் அபர்கள் கவதமந ளல்ழமவனேங் ளகமன்று , 

ழகமட்வவதனேம் டபிடு ளமடிதமக்கயபிட்ர்.   இங்ழக ளசமன்வப னடக்ழகமட்வப் க்கத்டயல் 
யகனபில்வ. அடற்குக் கமஞம் மல்பமதர் அல்ட ளடமண்வணமன்கள் இவட 
ஆண்டுபந்டவணழத. 
  

கய.ி.1116-ல் இமழசந்டய ழசமனன் ஆட்சயதின் 5-பட ஆண்டில் மர்த்டமணவதிற் 
குயத்டள்ந கல்ளபட்டில் ளடமண்வணமன் ன் ளதர் குயப்ிட்டினக்கயட.  



 

 

இப்ளமறேடயனக்கய ளடமண்வணமன் ணிர் ளடமண்வ ணண்த்டயறள்ந 
டயனப்டயவதச் சமர்ந்ட ளடமண்வணமன் ழகமட்வதியனந்ட ளடமண்வணமன் 
னடக்ழகமட்வக்கு பந்டடமகச் ளசமல்பட பனக்கம்..  ளடமண்வணமன் 
ளடமண்வணண்த்டயயனந்ட  பந்டபளன்று 'இம ளடமண்வணமன் அடேமக 
ணமவ' ன் சுபடிதிற் ளசமல்யதினக்கயட. 
  

ளடமண்வணமன் பணயசமபநி' ன் ளடறங்குச் சபடிதில் (ளபங்கண்ஞமபமல் 1750-ல் 
றேடப்ட்ட) ழடழபந்டயன் என மள் னணயதில்   சுற்ய பந்டளன்றும், அப்ளமறேட என 
கன்ிவகவத ணஞந்டமளன்றும், அபள் ளற் ிள்வநகள் ரில் எனபன் 
அசமதிமளன்றும்,   ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.  இடன்டி ளடமண்வணமன் இந்டய பணயசம் ன்று 
ளகமள்நப்டும். 

சதாண்ரடநான் 

  

ளடமண்வணமன் அம்னழகமபியல் குடிழதறுடற்கு னன்ன அன்ில் ன் இத்டயல் 
டங்கயதினந்டளறும், டங்வசக்கத் ளடற்கயல் உள்ந அம்னழகமபில் மமட ன்ிண்டு டன்ச 
மமக ற்ட்ளடன்றும் ளபநிதமகயன்ட.  ளபங்கட்மவ் னடக்ழகமட்வ ணமனுபயல், 

ளடமண்வணமன்கழநமடு என்ன குடிகள் அம்ன மட்டில் குடிழதயளன்று கூய , அபர்கள் ளதனம் 
குயப்ிடுகயன்மர்.  
  

ளதர்கள் 

பக்குத் ளடனபமர்கள் 

1. ணமஞிக்கமன் 

2. ன்யளகமன்மன் 

3. ின்ன்ய ளகமன்மன் 

4. கமடுளபட்டி 

5. ழணத்டவதன் 

ளடற்குத் ளடனபமர்கள் 

6. ல்பமதன் 

7. ளடமண்வணமன் 

8. மங்கயதன் 

9. ழமர்ப்ன்ய ளகமண்மன் 

10. கயதிமன் 

11.  

'இபர்கள் த்ட படீ்டினம் அசு ன்றும் ளசமல்ப்டுகயன்ர்.  இபர்கள், 

டங்கநட னட மட்டிற்குக் குனக்கள், ிச்சர், ணமவழகமப்மர், ழணநகமன், பண்ஞமன், 

ரிகமரி ன்னும் இபர்கவநக் ளகமண்டு பந்டர், இன்பர் அம்ன மட்டிற் 
குடிழதயத ின்ன ஆடயத பங்கன், கமநிங்கமதன் ன் இண்டு குடும்ங்கறம் 
இபர்கறன் ழசர்ந்ட ளகமண் ளபன்றும், இபர்கள் ல்ழமனம் ழசர்ந்ட மம 



 

 

க்கங்கநிறம் ளசன்று, ிமபிடுடய, கம்க்குடி, பக்கறர், ளய்ழபய, 
கல்மக்ழகமட்வ, ங்கயதன்ட்டி, அம்ணஞிப்ட்டி, ந்டபமக்ழகமட்வ, ணங்க 
ளபள்நமநபிடுடய ன்னும் என்ட இங்கநில் குடிழதய ளன்றும் அயகயன்ழமம். 
  

ளடமண்வணமமல் குயக்கப்ட்டுள்ந  டமம்ி சயமசமசங்கநில் , அபர்கள் டற்கமறரில் 
(அம்னமட்டில்) யங்கவந னேவத இந்டயகு அவதர் ன்று குயப்ிட்டினக்கயட. சயபன் , 

ிள்வநதமர், ணமரிதம்ணன், பீணமகமநி ன் ளடய்பங்கவநப் னசயப்ழமர் இபர்கள்.  
  

வங்கமதற ன் பிதக அசன் இப்க்கணமக இமழணச்சுத்டயற்கு தமத்டயவ ளசன் 
ளமறேட அவ்பசனுவத தமவ ணடங்ளகமண்டு  ழசடங்கவந னேண்டுண்ஞ , அடவ தயந்ட 
ஆபவகுமட  ளடமண்வணமன் அந்ட தமவவதப் ிடித்ட அக்கய மதறபிம்   ளகமண்டு 
பந்டன் ன்றும், அப்ளமறேட ளடமண்வணமனுக்கு 'மதமகுத்ட மதபஜ்ரீடு மதணன்டீு மத ' 

ன்ம் ட்னம்,  யங்கறம், தமவனேம் சயங்கனகப் ல்க்கும், ிவும் பரிவசதமக 
அநிக்கப்ட் ன்றும். அடயயனந்ட 'ளடமண்வமத ளடமண்வணம '  அபன் பனங்கப்ட்ன் 
ன்றும் அயதப்டுகயட.  இந்ட னென்மபட வங்கமதற ன் அசன்மன் ளசன்வவத 
ஆங்கயழதனக்குக் ளகமடுத்டபன் இடயயனந்ழட (கய.ி.1639) னடக்ழகமட்வ ளடமண்வணமமல் 
ஆநப்ட்டு பனகயட." 
  

இடகமறும் கமட்டிதபற்ய யனந்ட, கள்நர்கள் ளடமண்வ மட்டிின்றும் ழசமன , மண்டி 
மடுகநிற் குடிழதய, அரபனர், ன்னும் ளதனன் டன்சமக ஆட்சயனரிந்ட பந்டர் ன்னும் 
உண்வண ன்கு னப்டுடல் கமஞமம்.  ல்பமதர் , ளடமண்வணமன், கள்நர் ன்னும் ளதர்கள் 
எழ பகுப்ிர்க் குரிதளபன்று டஞிந்ட கூணமட்மட   சரித்டய ஆசயரிதர் சயயட இர்ப்டினும், 

அபர் கூயத பமளல்மம் என பகுப்ி மகழப பயனேறுத்டய யற்ல் கமண்க.   தமம் னன்ன 
கூயதவபகவந இபற்றுன் ழசர்த்டப் மர்க்குணயத்ட டுவு யவனேவத அயஜர் பனம் கள்நர் 
ல்ப பகுப்ிழ ளதன்னும் னடிபிவ ழணற்ளகமள்பளன்று டஞிகயன்ம். என கமத்டயல் 
ளடமண்வ ணண்த்ழடமடு, ழசமன ணண்த்வடனேம் அடிப்டுத்ட ஆட்சய னரிந்ட பந்ட ல்ப 
சக்கபர்த்டயகள் ின்ன டம் ழசமட்சயவத இனந்ட ,  ி பிங்கநிற் குடிழதயச்  சயற்சர்கநமனேம்,  

ழசமனர்கநித்டயல் அவணச்சர், டண்த் டவபர் னடமழமமனேம் இனந்ட பந்டளன்ட ணறுக்க 
ளபமண்ஞமட சரித்டய வுண்வணதமம். இபர்கள் டம் ளனம்டபிகவந தினந்ட சயறுவணனேற் 
பித்டம் இபர்கநன் ிந்ட அஞ்சமவணனேம் , பீனம் எனயந்ட பிபில்வ ளதன்ட ழணழ 
கமட்டித பமற்றுக் குயப்னகநமற் னடும்.  கனஞமகத் ளடமண்வணமட பமறும் இடவ 
பயனேறுத்டம யற்கம். 
  

ளடன்ிந்டயத சமச னத்டகம் இண்மபட ளடமகுடய , னடற் குடய 22-பட சமசத்டயல், 

  

" மண்டி குடய பநமட்டுத் டஞ்சமவூர்க் கூற்த்டத் டஞ்சமவூரில் ளடமண்வணமமர் டம் 
ழமல் வபத்ட அகம் சமணந்ட மமதஞச்சடர்ழபடய ணங்கம் " ன்று பனகயட.  இடற்கு பிநக்கம் 
றேடயதினப்ட, 

  

"ளடமண்வணமமர் ன்பர் இந்யங்கவந பமங்கயத் டந்டபர்.   சமணந்ட மமதஞன் ன்ழட 
இபர் ளதமகவும் பனங்கய பந்டயனக்கழபண்டும். இபர் என சயற்சமகழபம அன்ய என ளரித 
டபிதிமகழபம இனந்டயனக்க ழபண்டும்.   இப்ளமறேட னடக்ழகமட்வ  அசர் ளடமண்வணமன் 



 

 

ன்னும் ட்ம் னவந்டபர்,  இபனவத னன்ழமர் 1680 ல் ல்பமத ளடமண்வணமவத் 
டள்நிபிட்டுப் ட்த்டயற்கு பந்டபர்.  இபர் எனகமல் சமணந்ட மமதஞ ளடமண்வணமன் ,  கனஞமகத் 
ளடமண்வணமன் இபர்கள் பனயதிமக இனத்டல் ழபண்டும்.   கயங்கத்டப் ஞிதின்டி கனஞகத் 
ளடமண்வணமன் பண்வ கரில்  பசயத்ட ல்ப அசன்:  குழமத்டங்கவத னடன் ணந்டயரி.  
ளடமண்வணமன் ன்னும் ட்த்டயற்குப் ளமனள் ளடமண்வ மட்சக் ன்டமம்.   ளடமண்வ 
ணண்ம் ன்ட ல்பர் மட்டின் டணயழ்ப் ளதமகும்.   கமஞ்சயனம் அடன் டவகம்.  இந்கரில் 
அகப்ட் ண்ஞிட சமசங்கள் ல்பமச்சயதம் ழசமன ணன்னக்கு இவதமவணவதத்   

ளடரிபிக்கயன்"  ன்ட.  இத்டவகத ஆடவுகள் ண்ஞிந்டவுள்ந.  
இத்டவஞனேம்  கமட்டிப்  ழமந்டவபகநமல் கள்நர் ல்ப பகுப்ிழ ளத 

யவ மட்ப்டுகயன்ட. ினும் ழசமனர்குடி  னடயதவும் ிற்கமத்டயல் 
இம்ணிழ கந்ட பிட் த் ளடரிகயட.  இங்ழக ழசமனட கப்வக் குயத்டச் 
சயயட கமட்டுடம். 
  

ழசமனர்கள் கய.ி. 14-ம் டைற்மண்டு பவதில் ஆட்சய னரிந்ட பந்டயனக்கயன்ர்.  
ின்ன அபர்கள் ங்ழக ழமதிர்? அபட ஆட்சய யவ குவந்ட பிட்ழடதன்ய 
அபர் டமனம் கயவநனேன் அளபளதமனயந்ட பிட்மபம? ந்ட குனம் அஃட 
வ்பநவு சரர்ழகம யவவத அவந் டயனப்ினும்  அழபளதமனயந்டபிடு 
ளணன்ட ளமனத்டணமகமட.  ஆதின், அட ணற்ளமன்யற் கந்ட பிடுடறம், ளதர் 
னடயத ணமய யற்றம் இதல்ழ ஆகயன் ழசமனர்கள் ம்ணிழ கந்டள்நர் 
ன்ழட ஆமத ளபண்டுபட. 
  

கள்நர்கவநச் ழசமனர் ணிளச் சயர் கனடயனேள்நமளன்ட னன்ன 
கமட்ப்ட்ட.  இபர்கள் னடயல் ல்ப பகுப்ிழ ளதன்றும்,  ழசமனர்கள் ின்ழ 
இபர்கறன் கந்டள்நளன்றும் மம் கூறுகயன்ழமம்.  ழசமனர் கந்டள்ந 
ன்டற்கும் ழபறு ஆடவுகள் ழபண்டும். அவ்பமடவுகழந இங்ழக டுத்டக் கமட் 
பினப்னகயன்வப. 
  

இப்ளமறேட ளரித ணிடர்கநமகழபம, ளரித ணிடர்கநின் பனயதிமகழபம 
கள்நர்கள் ளனந்ளடமவகதிமய் இனந்ட பனம் கமபிரி மழ ழசமனர்கள் பனய 
பனயதினந்ட ஆட்சய னரிந்ட மடு ன்வட னடயல் யவபிற் ளகமள்நழபண்டும்.  
ழசமனர்கள் ழசமஞமழதன்ய ழபறு மடுகவநனேம் ஏளமனகமத்டயல் ளபன்று 
ஆண்டினக்கயன்ர்.  ழசமனரிற் சயர்க்கு 'ழகமழரிழணல் ளகமண்மன்' ன்னும் ட்ம் 
பனங்கயதினக்கயட, இப்ளதர்  டரித்டயனந்ழடமனம் , ளகமங்கு மட்வனேம் ஆட்சய 
னரிந்ழடமனணம னென்மம் குழமத்டங்க ழசமனனும்,  பீ ழசமனனும் னவழத 
ளபங்கம மட்டுக் கம்ணமநர்க்கச் ளசய்டயனக்கும் டீர்ப்ன என்றும், கனவூர்க் ழகமதிற் 
ஞிதமநர்க்கு இவதிய யம் பிட்டினப்வடக் குயப்ட என்றுணமக இண்டு 



 

 

கல்ளபட்டுக்கள் கனவூர் சுடீச்சுர் ழகமதியல் ளபட்ப்ட்டுள்ந. அவப ின் 
பனப: 
  

"டயரினப சக்கபத்டயகள்  வழகமழரிழணல் ளகமண்மன் ளபங்கம மட்டுக் கண்ணமநர்க்கு 15-

பட ஆடி ணமடம் னடல் டங்கறக்கு ன்வண டயன்வணகறக்கு இட்வச் சங்கும் ஊடய, 
ழரிவக உள்நிட்வும் ளகமட்டுபித்டக் ளகமள்நவும்,  டமங்கள் னப்ழபண்டும் 
இங்கறக்குப் மடவ ழசர்த்டக் ளகமள்நவும், டங்கள் படீுகறக்குச் சமந்ட 
இட்டுக்ளகமள்நவும்  ளசமன்ழமம். இப்டிக்கு இவ்ழபமவ ிடிமமகக் ளகமண்டு 
சந்டயமடயத்டபவ ளசல்த் டக்கடமகத்  டங்கறக்கு ழபண்டி  இங்கநிழ 
கல்யறம், ளசம்ிறம் ளபட்டிக் ளகமள்க. இவப பிறேப்மடமதன் றேத்ட." 

  

''ழகமழரி ழணல்ளகமண்மன் கனவூர்த் டயனபமிவ ஆறவதமர் ழகமதில் 
ழடபர்கன்ணயகறக்கு -- இந்மதமர் ழகமதிறக்கு  ம்ளதமல் இதற்ய பீழசமனன் 
டயனணபநமகத்டயல்  குடிதினந்ட டபசயதர்க்கும்,  சயபப்ிமணஞர்கும், ழடபடிதமர்க்கும், 

உபச்சர்க்கும், ஞி யணந்டக்கமர்க்கும் சரபழசணமகத் ளடன்கவ ஆந்டனூம 
பீழசமன ல்றர் ளகமடுத்ட இவ்வூமல்  பந்ட  இவனேம் வபனேம் உகவபனேம் 
ளகமள்நப்ளமழடமணமக  பிட்டு ணற்றுள்ந குடிவணப்மடும் ப்ழர்ப்ட்டம் 
இந்மதமர் ழகமதிறக்குச் ளசய்ட இவ்வூர் இப்டி சந்டயமடயத்ட பவ 
அடேபிப்மர்கநமக ம்ழணமவக் ளகமடுத்ழடமம்.  இப்டி ளசம்ிறம் சயவதிறம் 
ளபட்டிக்ளகமள்க.  இவப பிமத்டவதன் றேத்ட" 

  

இபற்யயனந்ட ழடமன்றும் ி உண்வணகள் எனனம் யற்க.  ழகமழரி 
ழணல்ளகமண்மன்  ன்னும் ளதழ இங்கு ழபண்டுபட. ளதரிவக் குயத்டத்  

ளடன்ிந்டயதசமச னத்டகம் இண்மபட ளடமகுடய,  னடற்குடய 21-ம் சமசத்டயல் 
சமச ரிழசமடகர் ின் பனணமறு குயத்டயனக்கயன்ர்.: 
  

"இப்ளதர் என பிடுகவட ளமன்ழ இனந்ட பந்டயனக்கயட.   ர் பிடணமக இடவ 
றேடயனேள்நமர்கள்........ழகமழரின்வண  ளகமண்மன் ன்டற்கு அசர்க்குள் எப்ில்மடபன் ன்று 
ளமனள்ளகமள்நமம்.  ழகமழரி  ப் ின்ர் ணனபிதினக்கய டமகத் ளடரிகயட ,  பீழசமனனும், 

குழமத்டங்க ழசமனழடபனும் ழகமழரிழணல்ளகமண்மன்   வும்,  ழகமழரிழணங்ளகமண்மன் 
வும் ட்ம் னண்டினக்கயன்ர். என மஞதத்டயல் ழகமழரி மதன் ன்று றேடப்ட்டினக்கயட. 
ழகமழரின்வண ளகமண்மன் ன்னும் ட்ம் ழசமனபசர்  மம ழடபமறம் ளகமள்நப் 
ட்டினக்கயட.  சுந்ட மண்டிதனுக்கும் இப்ட்னண்டு.   பீமண்டிதன், குழசக ழடபன் 
இபர்கறக்கும் இப்ட்த்வடழத ளகமண்பர்கள் " 

இப்ளதர் இங்ஙம் டயரிந்ட கமஞப்டினும்,  ழகமழரி ழணல்ளகமண்மன் 
ன்ழட டயனத்டனள்நடமக இப்ளமறேட ளகமள்நற்மட.  டயனப்டயணவதிறள்ந 
என டீர்த்டம் ழகமழரி ன்னும் மட.  டயனப்டயணவதிறள்ந என டீர்டம் 
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ழகமழரி ன்னும் ளதடமடறம்,  ழகமழரிமனம் ச் சய ஊர்கநினத்டறம்,  

ழகமழரி ன்று ர் ளதர் வபத்டக் ளகமண்டினத்டறம் இவ்வுண்வணவத 
பிநக்குபபமகும். குழசக ஆழ்பமர் கமத்டயழழத ழகமழரி  
பனங்கயதினப்ட, அபர், 

  

'ழகமழரி பமறேம் குனகமய்ப் ிப்ழழ' 

  

ன்று மடுபடமல் அயதமகும். 
  

இவ்பமற்மல் ழகமழரி, ழணல்ளகமண்மன் ன்னும் இன ளதர்கவந இவஞந்ட என 
ட்ணமக பனங்கயதினப்ட னமகும்.  இப்ளதர்கநில் தமழடனும் தமனக்கமபட இப்ளமறேட 
ட்ப்ளதமக பனங்குகயன்டம ன்ழட கண்யத ழபண்டுபட.   கள்நனக்குள் பனங்கும் 
ல்பவகதம ட்ப் ளதர்கநில் ழணல்ளகமண்மர் ன்டம் என்று. இப்ட் னவதமர் 
ளசங்கயப்ட்டி னடயத இங்கநில் இனக்கயன்ர். இன்ழமர் ம்வதமக ணயக்க ழணன்வண 
னேவதமய் இனந்ட பந்டயனக்கயன்ர்.  ணடக்கூர்ச்சணீன்மரின் ணமப்ிள்வநனேம் கூம் ட்டிதின் 
அடயனணமகயத டயனொபமநர் S. குணமசமணய ழணல்ளகமண்மர் அபர்கவந இடற்குச் சமன்மகக் 
குயப்ிடுடல் ளமனந்டம்.  ழகமழரி ன்னும் ளதனம் கள்நர்கநில் ர் டரித்ட பந்டயனக்கயன்ர் 
இபவகநியனந்ட.  ழசமனர் ர்க்கு பனங்கயத ழணல்ளகமண்மன் ன்னும் ளதர் அபர் பனயதிர்க்குப் 
ட்ணமக இனந்டபனகயளடன்றும், அபர்கள்  குடும்ங்கநமகப் ிரிந்ட டங்கள் மமட்சயவத 
இனந்ட ிற்கமத்டயழ ழசமனர் குடிதிற்ழன்யழம ளன்னும் உண்வண 
ணக்கப்ட்டினக்கயளடன்றும்  டஞிதமகும். 
  

இி, இபர்கள் ட்ங்கநில் ழசமனங்கர் அல்ட ழசமனங்க ழடபர் ன்டம் 
என்று, இப்ளதரின் பமற்வ ஆமனேம் ளமறேட ழசமன சம்ந்டம் ளப்டுகயட.  
ழசமன ணன்ர்கள் ஏளமனகமல் டமம் ளபன்று வகப்ற்யத மடுகநில் டம் 
கயவநஜவப் ிடயயடயகநமக யதணயத்ட, அபர்கட்கு ளபவ்ழபறு ட்ங்கள் 
ளகமடுத்டயனக்கயன்ர் த் ளடரிகயட.  ழசமன மண்டிதன்,  ழசமன ழகநன், 

ழசமனல்பன் னடயத அங்ஙம் உண்மத ட்ங்கநமகும்.  ளடன்டிந்டயத 
சமச னத்டகம் னென்மபட ளடமகுடய, னடற் குடய 59-ம் சமசத்டயல் பந்டள்ந 
ட்ங்கநில் 'ழசமனங்கன்' ன்டம் என்று, 'டன்யனத்டம்ிதர் டம்னள்--
ணடமந்டகவச் ழசமனகங்களன்றும்,  ணஞினடிசூட்டி' க் கூப்ட்டுள்நட.  
இடயயனந்ட ழசமனணன்ன் எனபன் டம்ி ழசமனகங்கன் ழசமனங்கன் ணனவுபட ணயக 
நிழட.  இப்ட்னவத கள்நர் கு ணக்கள் டண்டுமதன்மடி,  அந்டவ னடயத 
இங்கநில் இனக்கயன்ர்.  இபளல்மம் ளடமன்றுளடமட்டுப் ளனவண பமய்ந்டள்ந 
குடும்த்டயர்கநமபர்.  இன்ழமர் ழகமட்வ கட்டினேம் ஆட்சய னரிந்டயனக்கயன்ர்.  அட 
ின் கூப்டும். 
  



 

 

சமசங்கநில் 'ழசமனழகமன்'  என ட்ம் பந்டள்நட.  இட ழசமனகன் 
த்டயரிந்ட ன்வணதில் ழசமனகர் ன்மகய இவ்பகுப்ிர்க்கு பனங்குகயட. 
  

கள்நர்கநில் மட்மள்பமர் அல்ட மமள்பமர் ன்னும் ட்ந்டரித்ழடமர்    இங்கநில் 
ளனந்ளடமவகதிமக இனக்கயன்ர். ழகமமடு , கமமடுகநின் ிரிவுகவந 'அரபனர் ' 

'மமள்பமர்' ன்னும் ட்னவதமர் ஆட்சயனரிந்ட ளசய்டய கல்ளபட்டுகநில் ளபநிதமபட னன்ழ 
கமட்ப்ட்ட.  மமள்பமர் ன்னும் இப்ளதர் னடல் குழமத்டடங்கன் ணகமகயத பிக்கயண 
ழசமனனுக்கு பனங்கயனேள்நட.  குனம்வப் ிந்டம் ன்னும் டணயழ்ச் ளசய்னேள் டையல் , இமணமடேசர் 
சரிவடதில், 

  

'சரமன ணங்கத்டச் சயகல்கண் ணன்பந்மட்  

மமற ணன்பன் மகபட ரித்டயளன்றும்  

ஆமட கமடமம் அகநங்க மமள்பமன்  

மனம் வபகுந்ட மமந ழபகயமன் (794) 

  

ன்று கூப்டுடல் கமண்க. (ளசந்டணயழ் ளடமகுடய 3, மக்கம் 347-351) 

  

பிக்கயணனுக்குப் ின்ர் வங்கத்டயல்  சயற்சர்கநமதினந்ழடமர்க்கும் இப்ளதர் 
பனங்கயத ளசய்டய கல்ளபட்க்கநமல் ளபநிதமகயன்ட.  அட ின்ன கமட்ப்டும்.  
இவபகநியனந்ட னடினேவ ழபந்டமகயத ழசமனர்க்கு பனங்கயத மமள்பமர் 
ன்னும் ளதர் அவ்பனயதிர்ககும் ஆட்சய சுனங்கயத ிற்கமத்டம் பனங்கய 
பந்டயனப்ட னமம்.  இவ்பமழ ணற்றும்  ட்ங்கள் ழசமனர்க் குரித 
கள்நரித்டயற்கமஞப்டுகயன். 
  

இட கமறும் கமட்டிதபற்யயனந்ட ல்பர் பனயதிமகயத  கள்நழமடு 
ழசமனனம் கந்ட பிட்வண உள்நங்வக ளல்யக் கிழமல் பிநங்கும்.  ல்பர் 
பனயனேம் ழசமனர் பனயனேம் என்றுட் ஏர் பகுப்ன இஃட றம் ளமனந்டம். 
  

இி, இபர்கட்கு பனங்கும் கள்நர், இந்டயர் ன்னும் ளதர்கள் ப்டி பந்ட 
ன்ட ஆமதற்மட.  இந்டய குமடயர் சங்கம் மமபட ஆண்டு பினமபில் 
டவவண பகயத்ட சரணமன் பம.  ழகமமசமணய குமட  இமசமநிதமர் அபர்கள் டணட 
னகவுவப் ிசங்கத்டயல்  இப்ளதர்கவநக் குயத்ட பிரிபமக ஆமதந்டள்நமர்கள் .  
அபற்யல் ற்பற்வ இங்ழக சுனக்கயக் கமட்டுடம். 
  

1. "கள்பளன் கயநபி கரிழதமளன் '  த் டயபமகனம், 'ககரிப் ளதனம் 
கனய ணகனும், கர்க்கக பிமசயனேம் ளஜண்டும் கள்பன் ' ப் 
ிங்கந்வடனேம்  கூறுபடயயனந்ட கள்பன் ன்னுஞ் ளசமல் கனயனவழதமன் 
ன்னும் ளமனநில் ளடமன்று ளடமட்டு பனங்கயனேள்நவண னமகும் .   ஆரிதர் 
டணயனவக் கரிதபளன்று இனக்குழபட ணந்டயத்டயற் கூறுகயன்ர். 
இந்டயனுக்கும் கரிழதமன் ப் ளதரினக்கயட.   ழசமனனும் கனயம் ற்யழத 



 

 

'ணமல்'  அவனக்கப்டுகயன்மன்.  இவ்பமற்மல் இந்டய குத்டபர் ினும், 

கள்பர் குத்டபர் ினும் இந்டயதப்னங் குடிதிம டணயனர் ன்ழட 
ளமனள் த் டஞிதப் டுகயட. 

2. கள்பர் ன்னும் ளசமல்றக்குப்  ிர் ளமனவந ளபநவுழபமர் 
ன்னும் ளமனறம், வகபர் ன்னும் ளமனறம் உண்டு.  இடற்கு 
ழம 'டஸ்னே' ன்னும் ளசமல்வ பளணமனய அணழகமசத்டயல் 
சூத்டய பர்க்கத்டயல் ழசமன் ன்னும் ளமனநில் 
வபத்டயனப்ழடமடு  த்டயரித பர்க்கத்டயல் வகபன் ன்னும் 
ளமனநில், வபத்டயனத்டறம் கமண்க.  ஆரிதர் இந்மட்டுப் 
னங்குடிகவநத் 'டஸ்னேக்கள்'  பனங்குகயன்ர்.  இங்ஙம் 
ஆசயரிதர்கநமல் டணக்குப் வகபர் ன்று  அவனக்கப்ட் 
னந்டணயனழ கள்பர் ன்னும் ளசமல்றக்குப் ளமனநமய் யற்ல் 
டஞிதப்டுகயட. 

  

கள்நர்  ன்னுஞ் ளசமல்றக்குக் கரிதபர், வகபர் ன் இன ளமனறம்,  

இந்டயன் குத்டபர் ன்னுஞ் ளசமல்றக்குக் கரிதபர் ன் என ளமனறம் இங்ழக 
ளகமள்நப்ட்டுள்ந. 
  

இி, என சமமர் கநப்ிர் ன்னும்  ளதழ கள்பர்  த் டயரிந்டடமகும்  க் 
கனடகயன்ர்.  கநப்ிர் ன்மர் டட்சயஞத்வட  ஆண் ஏர் அச பணயசத்டயர்.  
இபர்கள் என கமத்டயற் ண்டி மட்வனேம் ளபன்று அடிப்டுத்டயனக்கயன்ர். 
  

இி, சயீகசிந்தாநணி   741 -ம் ளசய்னேநில் உள்ந " கள்நமற் னயவத ழபறு 
கமஞித'" ன்ந் ளடமனக்கு 'அசவக் ளகமண்டு சரபகவப்ழமர் கமஞழபண்டி'  
உச்சயழணற் னபர் ளகமள் ச்சயமர்க்கயிதர் ளமனள் கூயதினத்டயன் கள்நர் 
ன்னும் ளசமல்றக்கு அசர் ன்ம் ளமனள் கனடப்டுகயட.  சரபகவப் 
னயளதன்று கூயதடற்ழகற் அசவக் கள்நர் ன்மர் ின், அப்ளமறேடம் 
பீத்டயன் ழணம்ட்மர் ன்னும் ளமனள் ளப் டுகயன்ட.  பீர் ன்னும் ளமனள் 
ற்யழத கள்பர் அல்ட கள்நர் ன்னும் குப்ளதர்  ழடமன்யதளடன்ட வனத 
ஆடவு கட்கும் னைக அடேபங்கட்கும் எத்டடமதினக்கயன்ட. இடவ ணறுப்டற்கு 
வ்பவகதம கமஞனம் இல்வ.  கமட்டில் பமறேம் ஆவ கள்பர் ன்மர் 
உநமதினும் அன்பர் ழபறு இபர் ழபறு ன்டவச் சயயடயவுவதமனம் 
அயபர்.  ளமய்தடிவணதில்மப் னபர் ளனணக்கநமல் கள்பர் ழகமணமன் னல்ய 
வும் கள்பர் ளனணகன் ளடன்ன் வும் சயப்ித்ழடமடப் ட்டினத்டவ 
அயனேம் அயவுவதமர் பனம் கள்பர் ன்னும் குப்ளதர்க்கும்  உதர்ளமனள் 
ளகமள்நமணயமர்.  கள்பர் ழகமணமன்  னல்யக்கும் இன்பர்க்கும் தமடம் 



 

 

ளடமர்ில்வ ; இபர்கட்கு இப்ளதர் சயயட கமத்டயன் னன்ழ இபர்கநட 
டீச்ளசதமல் ற்ட்டினக ழபண்டும் ன்ில், னல்யக்கம் இபர்க்கும் 
ளடமர்ில்மட ழமதினும் ல்ப, ழசமன ணன்ட பனயதிமய், இற்வக்கும்  
இங்கநில் குறு ய ணன்மய், இனந்ட பனம் ஏர் ளரித பகப்ிர் டணட 
டீச்ளசதல் ற்யப் ிர் இட் ளதரிவத் டணக்குக் குப்ளதமக எனங்ழக 
ற்றுக்ளகமண் ளன்ட வ்பநவு அயதமவண தமகும்! இி ளபட்சயணபர் 
கள்பர் வும். கந்வட ணபர் வும் பனங்கப்டுபளன்ில், பஞ்சய ணபர், 

உனயவஜணபர், டம்வ ணபர் னடயழதமர்க் ளகல்மம் எவ்ளபமன பகுப்ிவக் 
கமட்டுடல் ளபண்டும் ன்க.  ஏர் அசமடல், அபன் வதமநமடல் டமம் னரினேம் 
ழமர் னவற்ய ழபறு ழபறு டயவஞக்கும் உரிதமபளன்டம், அடமல் 
எனபர்க்ழக  ளதனம் ள உரிவண னேண்ளன்டம் டணயனயக்கஞம்  கற்பர் 
ன்கு அயபர். 
  

இி, இபர்கள் பீமதினும்  அசமகழபம, வதமநமகழபம ளசன்று 
ணமற்மட யத்வடக் ளகமள்வந ளகமண்வணதமல் இவ்ளதர் ய்டயமமபர் 
ன்ில், உக சரித்டயத்டயல் அயதமகும் ந்ட அச ம்வதினம் ளகமள்வந 
ளகமள்ழபமர் ன்னும் ளதனக்கு உரிதமகமட 
டப்பிதமட;                                                                                                                                                           

                                                                                                                                             இப்ளமறேட 
ழமப்மக் கண்த்டயறள்ந ல்ம அசுகறம் இப்ளதரிவப் ளறுடற்கு 
னற்யறம் டகுடயதள்நவப; ினும் இட குயத்ட இப் ளதர் உண்மடல் 
பனக்கமன்று, இி இவ்பகுப்ிரில் கநவுத் ளடமனயல் ளசய்பமர் இனப்டம் 
உண்வணழத.  ழபறு வ் பகுப்ிழ டமன் இத்டீத்ளடமனயல்  ளசய்ழபமர் 
இல்மடயனக்கயன்ர்? கநவுக்குக் கமஞம் அபபர் யவவணழத தன்ய, ஏர் 
பகுப்ினுட் ித்டன்று ன்வட அயவுவழதமர் பனம் ணறுக்கமர்.  
அசமங்கத்டயனம், ளமட ணக்கறம் வனகநின்  யவவணதயந்ட அபர்க்கு உடபி 
னரிதமட னக்கஞித்டயனப்டமழழத இத்டவகத குற்ச் ளசதல்கள் ணயகுகயன்.  
ழப குற்த்டயற்கு அவபனம் ங்கமநிகள் ன்டவ உஞளபண்டும்.  
இடகமறும் கூயதபற்யயனந்ட கள்பர் அல்ட கள்நர் ன்னும் குப்ளதரின் 
பமறு  மற் பமறு கூப்டினும் பீர் ன்னும் ளமனள் ற்ய அப்ளதர் 
உண்மதிற்ளன்ழட னற்யறம் ளமனந்டயதளடல் ளப்டுணமறு கமண்க. 
  

இி, இந்டயகுத்டமர்  இபர்கள் பனங்கப்டுடற்கும் க்குவத இனடைறு 
ஆண்டுகநக்கு னற்ட் ஆடவுகள் கயவக்கயன்.  ழடழபந்டயன் என மள் 
னணயதிற் சுற்ய பந்டமளன்றும், அப்ழமட என கன்ிவகவத ணஞந்டம ளன்றும், 



 

 

அபள் அழக ிள்வநகவநப் ளற்ளநன்றும், அபர்கநில் எனபன் 
அசமமளன்றும் 172 ஆண்டுகநின் னன் றேடப்ளற் ளடமண்வணமன் 
பணயசமபநி ன்னும் டையற் கூயதினப்ட னன்ழ கமட்டினேள்நமம், கள்நர்,ணபர், 

அகம்டிதர் ன் னென்று பகுப்ினம் எழ தித்டபளன்றும், இபர்களநல்மனம் 
இந்டய குத்டயளன்றும் ர் ளசமல்யனேம், றேடயனேம் பந்டயனக்கயர். ஞ்ச 
கன்ிவககநில் எனத்டயனேம் ளகநடணர் த்டயினேம் ஆகயத அகயவகவதத் 

ழடழபந்டயன் கபிற் னஞர்ந்ட கமத்ட னென்று ணக்கள் ிந்டளன்றும், னிபர் 
ணவக்குத் டயனம்ிதளமறேட ணவந்டபன் கள்நளன்றும், ணத்டயழயதபன் 
ணபளன்றும், அகங்கமத்டன் யன்பன் அகம்டிதளன்றும் ளதர்ளற் 
ளன்றும் கவட கூறுபர்.  இடயயனந்ழட இக்கவடவதப் வத்டபன் வ்பநவு 
அயபியதமதினக்க  ழபண்டுளணன்ட னப்டும்.  இட ழமறம் அயபிமர் 
கூற்றுக்கவந ஆமதமழட ஆங்கயத்டயல் றேடயச் சரித்டயணமகக்  கமட்டிபிடும் 
ளரிழதமர்கள் இன்னம் இவ்வுகத்டயல் இனக்கயன்ர் ! இக்கவட, இந்டய கும் 
ன் பனக்வக வபத்டக்ளகமண்டு, சூரித கும், சந்டய கும் ன்பற்யன் 
உத்டயக்கு ஆண் ளண் ழபண்டி தினந்டவண ழம இடற்கும் ழபண்டுளணன்று 
கனடயத தமழம  கட்டிதளடமன்மகும். கட்டிதபட கல்பி, ணபர் னடயத ளதர்க்குப் 
ளமனள் கமஞமகமட அநபிடமகும். இந்டயனுக்கும் அகயவதக்கும் ிந்டமர் 
ன்டயல் ஏர் குவவு இனப்டமகக் கனடய இங்ஙம் கூறுககயன்ழ ணல்ழம்.  
உகத்டயன் வப்வனேம்,  சூரித சந்டய பணயசங்கநின் ழடமற்த்வடனேம், பசயட்மடய 
னிபர்கநின் ிப்வனேம்  ழமக்குங்கமல் அவபதமவும் இனயவுள்நபமகழப 
ணக்குத் ழடமற்றுடல் கூடும்.  டணயனர்கநமத இபர்கவந இந்டயனுக்கும்  அகயவதக்கும் 
ிந்டபர்களநன்று கூறுபட சயயடம் சரித்டய இதல்வதடமகம ளடன்ழட ம் 
கனத்ட.  அகயவத பமறு கூறும் இமணமதஞம் னடயதபற்யல் கள்நர் 
னடயழதமரின் ிப்னக் கூப்ட்டினக்குழணல் அட சரித்டய ணமகமபிடினும்  எனபமறு 
ணடயப்ிற்குரிதடமகும்.  அங்ஙணயன்ய தமழம அயபிமர் கட்டிபிடுபளடல்மம் ப்டி 
ற்றுக் ளகமள்நத்டகும்? 

  

இி, இம்னென்று பகுப்வனேம் குயத்டப் னபிந்டய னமஞம், கள்நழகசரி னமஞம் 
ன் டணயனயழ  னமஞங்கள் றேடப் ட்டினக்கயன்.  இவபளதல்மம் ிணமண் 
னமஞம் னடயதபற்வச் ழசர்ந்டபமம்.  சயபிமன் உணமழடபிக்கும், அகத்டயதர் 
னத்டயதர்க்கும், சூடனமஞிகர் வணயசப னிபர் கட்கும் கூயதபமம். இபற்யன் 
சயப்வனேம் ணடயப்வனேம் இங்ளகடுத்டக் கூறுடல் ணயவக. இந்டயன் அகயவதமல் 
பினப்ங்ளகமண்வட தயந்ட இந்டயமஞி  டன் சமவததமல் அகயவத ழமறம்  

அனகுவத ழணமகமங்கய  ன்மவநப் வத்டய, இந்டயன் அபவநச் ழசர்ந்ட 
கள்நர், ணபர், அகம்டிதர் ன்னும் னபிந்டயர் னெபவப் ளற்ளன்றும், 



 

 

அபர்கள் டணயழ்மடு னென்றுக்கும் அசமதிமர்கள் ன்றும் அப்னமஞங்கள் கூறும். 
இவபனேம் இந்டய கும் ன்னும் ளதர் பனக்கயயனந்ட ழடமன்யதவப ளதன்ட 
கூழபண்டிதடயல்வ. இவபகநியனந்ட, ளனங்கயத சம்ந்டனவதமய், இந்டய 
குத்டயள பனங்கப் ளற்று பந்டயனக்கயன்ர்.  ன் அநவு உண்வணளதக் 
ளகமள்நமகும். 

இி, குவத ஆதித்ளடண்டறு ஆண்டுகநின்னன்ழ இந்டயகும் 
ன்னும் பனக்குண்வண ளபநிதமகயன்ட. சமபக மட்டிழ மகனத்டயல் இனந்ட 
அசு னரிந்ட னணய சந்டயன், னண்ஞிதமசன் ன்னும் மக அசர்கவந இந்டய 
குத்டமர்  ணஞிழணகவ கூறுகயன்ட. சூரித சந்டய பணயசங்கவநக் கமட்டு 
டற்கும் ணஞிழணகவதினும் னவணதம சமன்று டணயனயல் இல்வ.  இங்ஙம் ணயகப் 
வனத மநிழ இந்டய குத்டய ளப்ட் மகட பனயதிழ அல்ட மகமத 
ல்பர் பனயதிழ பந்டவணதமல் கள்நர்கள் இந்டய குத்டயளன்று 
பனங்கப்ட்மமடல் ழபண்டும்.  அன்ய, ழசமனர்கழந இந்டயன் பனயதிளன்ட என 
சமமர் ளகமள்வக.  இந்டயன் ஆரிதர் பனட் கவுள்  பளணமனய டைல்கநிற் 
ளப்டுழணனும்,  டணயனட ளடய்பம் ன்று சயர் கனடகயன்ர்.  ழசமனர் டம் கு 
னடல்பமகயத ழபந்டவத் ளடய்பணமகக்ளகமண்டு பனயட்டு பந்ட ளன்றும் 
கூறுபர். வனத மநில் ழசமனர்கள் இந்டயனுக்குப் ளனஞ் சயப்னன் டயனபினமச் 
ளசய்ட  ழமந்டவண சயப்டயகமம் னடயதபற்மல் ளபநிப்வ, 'சுமடய மசன் 
னடமகபன ழசமனன்" க் கயங்கத்டப் ஞி கூறுகயன்ட.  இவ்பற்யயனந்ட 
ழசமனர் இந்டய குத்டமளன்ட ளப்டுழணல் அபர் பனயதிமகயத  கள்நர் இந்டய 
குத்டயர் ப்டுபட அடமழ அவணனேம்.  ழடபர் ன்னும் ளதர், இமசமச 
ழடபர், இமழசந்டய ழடபர், குழமத்டங்கழசமனழடபர் ச் ழசமன ணன்ர்க்கு 
பனங்கயதினப்டம், கள்நர், ணபர் அகம்டிதர் ன்னும் இவ்பகுப்ினம் ழடபர்  
பனங்கப்டுபடம் இங்கு அயதற்ம. 
  

இவ்பமற்மல் ண்டுளடமட்டு பனங்கயனேள்ந இந்டயகும் ன்னும் பனக்கும் இவ்பகுப்ிர்க்குப் 
ளமனத்டணம ளடன்ழ ற்டுகயட. கள்நர், இந்டய குத்டமர், ழடபர், அவதர், மமள்பமர் ன்னும் 
இவ்வபந்டம் இவ்பகுப்ிவக் குயக்கும் ளமடபம ளதர்கநமகும் , இபற்றுள்றம் அவதர் 
ன்ட  ட்ங்கழநமடும் கந்டயனத்டமனும் , சரித்டய  ஆடவுவவணதமனும் னற்யறம் 
ளமனந்டயதழடமர் ளமடப் ளதமகக் ளகமள்நற்மட.  
  

மூன்ாம் அதிகாபம் 

  
  

கள்ர் சரித்திபம் 



 

 

னென்மம்  அடயகமம் 

அவதர்கநின் னற்கம யவவண 

  

கள்நர் அல்ட அவதர் ன்மர் ல்பனம் ழசமனனம் கந்ட ஏர் பகுப்ிளன்ட  
டக்க ழணற்ழகமள் ளகமண்டு ழணழ பயனேறுத்டமதிற்று.   ழசமனளன்மர் வப்னக் கமந் ளடமங்கயத்   

டணயனகத்டயயனந்ட ளசங்ழகமழமச்சய பந்ட ழசமகமனும் , ல்பனம் டணயழ் மட்டுன் ஆந்டய 
மட்வனேம் என கமத்டயல் டயவணனேன் ஆட்சயனரிந்ட ளசங்ழகமல் ணன்மகமனும் இபர்கநின் 
அப்ளமறேவடத யவவணவத இங்கு ழபமக டுத்டக் கூழபண்டுபடயன்று.   இன்பரின் ஆட்சய 
யவ குவதத் டவப்ட்டன் ின்ன இனந்டபந்ட யவவணழத இங்ழக ஆமய்டற் மட.   
இவ்பமமய்ச்சயக்கு இபர்கறக்குள்  பனங்கும் கயவநப் ளதர்கள் ளரிடம் உடபி னரிபபமகவுள்ந.   
வனத டணயழ்ச் சங்க மநிழ இப்ளமறேட பனங்குப ழமன்  ட்ப் ளதர்கள் ணக்கறக்கு 
பனங்கபில்வளத னன்ழ கூயதள்நமம். இப்ளதர்கநின்   ழடமற்ங்கவந ஆமனேணயத்ழட 
இவபளதல்மம் அபபர் இனந்ட மடு ற்யனேம். ிமடுகவந ளபன்று வகக் ளகமண்வண 
ற்யனேம், வத்டவபமகழபம, வபீமகழபம இனந்டவண ற்யனேம், மமட்சய னடயத ற்யனேம் 
இவக் கமத்ழட உண்மதி ன்ட பிநக்கணமம்..   இங்ஙம் எவ்ளபமன கமஞம் ற்ய 
எவ்ளபமனபர்க்கும் உண்மகயத இப்ளதர்கள் ின்ன அபர்கநின் பனயதில் பந்ழடமர்க்ளகல்மம் 
பனங்கு பபமதி.  பித க அசர்கள் டம் வத்டவபர்கவநப்  இங்கட்கு அனுப்ிர்.   
வத்டவபர் ன் ளமனநில் மதக் அல்ட மதக்கர் ன் ளதர் அப்ளமறேட அபர்கட்கு 
உரிதடமதினந்டட.  இப்ளமடுட அப்ளதர் ஏர் ளனங்கூட்த்டயவழத குயத்ட யற்ட 
கமண்கயன்ழமம்.  னடய ன்னுஞ் ளசமல்றம் வத்டவபன் ன்ம் ளமனநட ச் சமச 
அமய்ச்சயதமநர் கூறுகயன்ர்.  வதமட்சய ன்ட வவத ஆள்பன் அடமபட வத்டவபன் 
ன்னும் ளமனநடமடல் ளபநிப்வ.  ளரிடம் ிற்கமத்டயறண்மத சமடயரி , டீக்ஷயடர், குனக்கள், 

ஏடபமர் னடயத ளதர்கறம் இப்ளமறேட குப் ளதமக பனங்குடவனேம் , அபர்கநில் ர் 
இப்ளதர்கநின்  ளமனட்குச்  சயயடம் ளமனத்டணயல்மட டயனத்டவதம் கமண்கயன்ழமம் , கள்நர்கநின் 
  ட்ங்கவநக் குயத்ட தமம் றேடபடம் அபர்கநட வனத பமறு ளடரிபிப்டற்ழக தன்ய 
இப்ளமறேவட யவவண கனடயதன்று. 
  

கள்நர் பகுப்ிர்க்கு பனங்கும் ட்ங்கவந  இப்னத்டகத்டயன் இறுடயதிற் கமஞமம்.  தமம் 
அயதமகமட ட்ங்கள்  இன்ம் இனத்டல் கூடும்.   ழபறு வ்பகுப்ினுள்றம் இத்டவஞ 
ணயகுடயதம ட்ப்ளதர்கள் இனப்டமக தமம் பிசமரித்டபநபில்   ளபநிதமகபில்வ.  அங்கமதர், 

அசமண்மர், ஈனத்டவதர், உகம்மத்டமர், உந்வடமதர், கயங்கமதர், கமபமதர், குச்சமதர், 

ளகமங்கவதர், ளகமல்த்டவதர், சரத்டவதர், ழசடயமதர்,  ழசமனகர், டஞ்வசமதர், மமள்பமர்,  

மட்வதர்,  ல்பமதர், மண்டிதர், ணனபமதர், னவதடவதர், னெபவதர், பிஞ்வசமதர்,  

பில்பமதர் னடயத ளதர்களநல்மம் ய ஆட்சயதில் இபர்க்கறக்குள்ந சம்ந்டத்வடப் 
னப்டுத்டகயன்.  ஈனங் ளகமண்மர்,  கமந்டமங்கயதமர் னடயத ளதர்கள் இபர்கள் ி 
மடுளபன்று வகப்யவவணவதக் குயப்ிடுகயன்.  கநத்டளபன்மர், கநனவதமர், 

ளகமற்ப்ிரிதர், ழகமடண்ப்னயதர், னேத்டப்ிரிதர், பமள்ளபட்டிதமர் னடயத ளதர்கள் இன்பர் 
வபீமதினந்டவணவதத் ளடரிபிக்கயன்.  
  

இமமன், இமழந்டயன் னடம ழசமனணன்ர்கநின் ஆட்சயக்கமத்டயல்   ளபட்ப்ட் 
கல்ளபட்டுகநிழ இன்ழமர் ளதர்கநிற் சயற்சய கமஞப்டுகயன்.   அவப:- கச்சயதமதன், 

கமபமதன், கமடுளபட்டி, கமயங்கமதன், சரத்டவதன், ழசடயமதன், ழசமனகங்கன், ழசமனழகமன், 
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ளடமண்வணமன் , ந்டயதமதன், மமள்பமன், ல்பமதன், ணனபமதன், ழணல்ளகமண்மன், 

பமண்மதன், பில்பமதன் னடயத. 
  

இவ்பமழ , ழபறு சய ட்ங்கறம் கல்ளபட்டுகநில் உள்ந. அவப:- அகமதன் , 

கநப்மநமதன், குனகுமதன், சம்னபமதன், டணயனடவதன், ங்கநமதன், ணன்மடி, ணீபமதன், 

னெபமதர்கண்ன், னெழபந்டவதன், பங்கத்டவதன், பமறபமதன், பிமத்டவதன், 

பிறப்மடமதன் னடயத. 
இவபனேம் கள்நர்க்குரிதபமதினப்ினும்   இனக்கமம்.  இப்ட்ங்கள் உவதமர் ங்கயனக்கயன் 
ள இப்ளமறேட ணக்கு அரிதபமமவணதமல் இவப இன்மர்க்குரிதளபத்   டஞிந்டவக்கக் 
கூபில்வ.  ணன்மடி ன்ட ளகமங்கு ழபநமநர்க்குள் பனங்குகயன்ட.  
  

ழகமதில்கறக்கு யம் னடயத டமஞ் ளசய்டபித்டம் , அசர்கள் சய டீர்ப்னச் ளசய்ட 
பித்டம்  கரழன வகளதறேத்டயட்ழமரின் ளதர்கநமக இப்ட்ங்கள் கல்ளபட்டுகநிழ 
கமஞப்டுகயன்.  இடயயனந்ழட இப்ளதர்கவநனேவழதமர் சற்று உதர்ந்ட யவதில் இனந்டயனக்க 
ழபண்டுளணக் கனடமகும்.  இபர்கள் அவணச்சர் னடமழமமதினந்டவணவதக் கல்ளபட்டுகள் 
ளபநிப்வதமகவும் கூறுகயன். 
  

'டயனணந்டயழபமவ பமபன் ல்ப டவதன் றேத்ட ' டயனணந்டயழபமவ மதகம் 
இமமம ளடமண்வணமன் றேத்ட.   அவதன் இமமம பீமழந்டய தனரி 
மமள்பமன்  றேத்ட.  பீமழந்டய ணனபமதன் றேத்ட ' (ளடன்ிந்டயத சமச னத்டகம் ளடமகுடய 3, 

குடய1, மகம் 40) ன்று இங்ஙம்  பிங்கநில் பனகயன்.   டயனணந்டயழபமவ ன்ட 
அவணச்சர்க்கும், டயனணந்டயழபமவ மதகம் ன்ட னடவணச்சர்ககும் உரித ளதர்கநமகும் இட 
சமச ஆமய்ச்சயதமநரின் டஞின. 
  

11,12 பட டைற்மண்டுகநில் றேந்ட டணயழ் டைல்கநியனந்டம் இன்ழமரின் உதர்ந்ட யவவண 
ளபநிப்டுகயட.  கனஞமகத் ளடமண்வணமன் னடற் குழமத்டங்கனுவத னடவணச்சன் ன்ட 
கயங்கத்டப் ஞிதமல் ளபநிப்வ . 
பிக்கயண ழசமனனுமபில் 

'னன்ம் 

குவதப் ளமனளடமனமட் ளகமண் ஞி  
ணவதத் டனந்ளடமண்வ ணமனும் - ர்னடிழணல்  

ஆர்க்குங் கனற்கம கன் டவபனேட் 

மர்க்குணடய ணந்டய மகரிற்--ழமர்க்குத்  

ளடமடுக்குங் கணழ்டம்வ டெசயளமடுஞ் சூடிக்  

ளகமடுத்ட னகழ்னவதமர்ழகமனூனடுக்கவனேம்  

கங்கவனே  ணமமட் வனேங் கயங்கவனேம் 

கங்கவனே ழணவக் குகவனேம்- டங்ழகமன்  

னினேம் ளமறேட னரினனபத் ளடமடு  

குினேஞ் சயவச்ழசமன ழகமனும்.......... 
அடிளதடுத்ட ளபவ்ழப சயத பீக் 

ளகமடிளதடுத்ட கமயங்கர் ழகமனும்-கடிதஞச்  

ளசம்ளமற் டஞச் ளசயதிஞ்சயச் ளசஞ்சயதர்ழகமன்  



 

 

கம்க் கநிதமவக் கமபனும் ' 

  

ன்று பனடமனும் இன்ழமர் யவண னமம்.  
  

ழசமன ஆட்சய யவடநந்ட ின்ன கள்நர்கள் இந்மட்வக் கூற்ங்கநமகவும் , மடுகநமகவும் 
ிரித்டத் டன்சுகநமக இனந்ட ஆண்டினக்கயன்ளன்டம் , அங்ஙம் ஆண்பர்கட்கு அவதர், 

மமள்பமர் ன்னும் ளதர்கள் பனங்கய ளபன்டம் னன்ன கமட்ப்ட்.   சர்க்கவப் னபரின் 
பனயத்ழடமன்மத டயனபமநர், சர்க்கவ இமணசமணயப் னபபர்கநின் படீ்டில் இனந்ட ளடமன 
ணயகப்வனத ட்டில் றே கூற்னம், டயளட்டு மடும், றே கூற்த்டயற்கும் றே மதனம் 
கூப்ட்டுள்ந, கூற்னம், மடும் ின்கமட்ப் ளறும்.  மதர் றேபமபமர்:  ழசடயமதர், கயங்கமதர், 

மஞமடயமதர், ளகமங்குமதர், பிவசதமதர், ககமதர், ளகமடுணறெர்மதர் ன்ழமர். 
  

டயனபமவக்கமக் கல்ளபட்டு என்று ின்பனணமறு கூகயன்ட:  
  

'வகுழமத்டங்க ழசமனழடபர்க்கு தமண்டு 4107-பட மண்டி குமசிபந மட்டு ணீழகமவன 
மட்டுத் ழடபடம ிணழடதம் டயனபமவக்கமபில் டயனளபண்ஞமபற்கரழ் அணர்ந்டனநித டயரினப 
டயக்கு னெப்ினத்டயதமகயத சண்ழசபன் உள்நிட் ழடபகன்ணயகள் , தசயங்ககு கம பநமட்டு 
ணீளசங்கயநிமட்டு பநம்குடி அவதன் ணகன் னவதன் அனளணமனய ழடபம பில்பமதனுக்கு 
மம்  பிற்றுக்ளகமடுத்ட யணமபட..............(ளடன்ிந்டயத சமச னத்டகம் ளடமகடய 3, குடய 2 , க்கம் 
168). 
  

இடயற் குயத்டள்ந பநம்குடி ன்ட னடறனக்குத் ளடற்கயல் ந்டமறு மனயவகதநபில் 
உள்நழடமர்  ஊர். இவ்வூர் அந்மட்டுக் கள்நர்கள்  மட்டுக் கூட்ம் கூடுடற் குரித ளமட பிணமகும். 
பில்பமதன் ட்டி ன்ழடமர் ஊனம் னடறனக்குத் ளடற்கயல் என மனயவகதநபில் உள்நட. 
பநம்குடிதில் இனந்ட கள்நர் குத்டபமகயத பில்பமதவ ' அவதன் ணகன்' ன்று 
கூயதினப்ட கமண்க.  இக் கல்ளபட்டில் 'இபன்' உவதமர் டயனபமவக் கமவுவத ம்ளனணமன் 
ழகமதியல் இங்வக மதகளன்று றேந்டனநபித்ட இ பமக ழடபர்க்கும் ம் ிமட்டிதமக்கும் ' 

ன்று பனடமல் இபட ிடயட்வத் டயனப்ஞினேம் னமம்.  
  

வங்கத்டயறள்ந ஏர் கல்ளபட்டியனந்ட, அங்கயனந்ட வகக் ழகமந னடயகள் சயர் அவ்வூர் 
டவபமகயத அகநங்க மட்மள்பமர் உதிர் டக்க ழனம்ளமறேட டமனம் உன் உதிர் டப்டமகப் 
ிடயஞ்வஜ ளசய்ட ளகமண்ர் ன்னும் ளசய்டய ளபநிப்டுகயட.   குனம்வ, இமணடே 
டயவ்தசரிவட இவ்பின ிந்டங்கநிறம் அகநங்க மட்மள்பமன் இமணமடேட சரமகக் 
கூப்டுகயன்மன்.  டயனச்சயமப்ள்நிதில் இன்றும் மட்மள்பமர் ன்று , கள்நரில் என பகுப்ிர் 
இனக்கயன்ர்.  இப்ளதர் டற்கமம் மமபமர்   ணனபி யற்கயட. (ளசந்டணயழ், ளடமகுடய 3, க்கம் 
252) இங்ஙம் த்டவழதம  சமன்றுகள் இபர்கநட வனத ஆட்சய யவவதக் 
குயப்பமகவுள்ந. 
  

 ஊர்ப்ளதர்கள் இன்ழமர் ளமல் அவணந்டயனத்டறம் அவ்டபிங்கநில் இபர்கள் 
னடன்வணனேற்யனந்ட ளன்டற்குச் சயந்ட சமன்மகும்.  அபற்றுள் ணக்குத் ளடரிந்ட கரழ்பனப:-  

1. கமங்ளகதன்ட்டி 

2. ழசமனகன்ட்டி 

3. மதனண்மன்ட்டி 



 

 

4. பமயதன்ட்டி 

5. ளடமண்வணமன்ட்டி 

6. கண்டிதன்ட்டி 

7. சமடகன்ட்டி 

8. டண்டுமதன்மடி 

9. ஆனண்மன்ட்டி 

10. ஏவசதன்ட்டி 

11. பில்பமதன்ட்டி 

12. ளசம்ிதன்கநர் 

13. உகங்கமத்டமன்ட்டி 

14. ணவமதன்ட்டி 

15. டயமஞிட்டி 

16. கயதமதன்ட்டி 

17. சமடன்ட்டி 

18. கச்சயதமதன்ணங்கம் (கச்சணங்கம்) 
19. த்ளடமண்மன்ட்டி 

20. த்டமநன்ழகமட்வ 

21. மப்வதன்ட்டி 

22. ணமவடமதன்ட்டி 

23. ழசடயமதன் குடிக்கமடு 

24. ல் பன்ிதபன் குடிக்கமடு 

25. பல்மண்மன்ட்டி 

26. பமண்வதமினப்ன 

27. ளடன்ளகமண்மினப்ன 

28. ங்கயதன்ட்டி 

29. மமண்மன்ட்டி 

30. கண்ர்ழகமட்வ 

31. பன்ிதன் ட்டி 

32. மண்டுமதன்ட்டி 

33. சுக்குடிப்ட்டி (சுக்குடிதமர் ட்டி) 
34. கமபமதன்ட்டி 

35. சமறபன்ழட்வ 

36. மய்க்கர்மவநம் (சமபடி மதக்கர் கயமணம்)  
37. ளசம்ின் ணஞக்குடி 

  

இி, கள்நர் சயற்சர்கநமதினந்ட கமத்டயல்  பிங்கநில் அண் (ழகமட்வ)கள் 
கட்டிதினந்டர் ன்ட அயதற்மட.  
  

1. டண்டுமதன்மடி 

2. த்டயன்ழகமட்வ 

3. கமங்ளகதன்ட்டி 

4. ஆற்கமடு 



 

 

5. சுக்குடிப்ட்டி 

6. ழசமனகன்ட்டி 

7. உத்டெர் 

8. பிண்ஞணங்கம் 

9. டயனக்கமட்டுப்ள்நி 
10. னண்டிமணங்கம் 

11. அன்ில் 

12. ணமங்குடி 

13. கண்ர்ழகமட்வ 

14. கயள்நிக்ழகமட்வ 

15. மத்டமநன் ழகமட்வ 

16. பமனபந்டமன் ழகமட்வ 

17. வதக்ழகமட்வ 

18. கமசமங்ழகமட்வ 

19. ட்டுக்ழகமட்வ 

20. கல்மக்ழகமட்வ 

21. ழகமட்வப்த்ட 

22. ிங்கநக்ழகமட்வ 

23. டயனணங்கநக்ழகமட்வ 

24. பத்டமக்ழகமட்வ 

25. ணல்மக்ழகமட்வ 

26. திறபமன்ழகமட்வ 

27. டுபமக்ழகமட்வ 

28. ணதிமடுழகமட்வ 

29. பமநணங்ழகமட்வ 

30. டவதண்மர்க்ழகமட்வ 

31. ளடற்குக்ழகமட்வ 

32. சூக்ழகமட்வ 

33. சத்டனசங்கமக்ழகமட்வ 

34. மதக்கர்ழகமட்வ 

35. ஆடக்ழகமட்வ 

36. ணமவடமதன் னடக்ழகமட்வ 

  

ன்னும் இங்கநிளல்மம் இபர்கறவத ழகமட்வகள் இனந்ட.   இபற்றுட் சய ஊர்கநில் 
ழகமட்வ அனயந்டபித்டயல் டயர்கறம் , யங்கறம் ழகமட்வழணடு, ீங்கயழணடு, ன்னும் 
ளதர்கநமல் பனங்குகயன். 
  

னற்கமட்டித ஊர்கநில் டண்டுமதன்மடி ன்ட டஞ்வச சயல்மபில் தமர்னம் 
னவகபண்டித் டங்கறக்கு அவமனயவக தநபில் பிண்ஞமற்யன் ளடன்கவதில் இனப்ட , அடயல் 
ளசங்கல்மத ழகமட்வ ணடயயன் அடிப்குடயதம் ,  மற்னத்டம் ளகமத்டநனம் இன்னம் 
இனக்கயன்.  ழகமட்வக்குள்ழநழத படீுகள் கட்ப்ட்டினக்கயன்.   அங்கு யத்டயற் னவடந்டகயந்ட 
அகப்ட்  ீங்கயக் குண்டுகவந ழரிற்மர்த்டள்ழநம்.   என ணகம்ணடயத ணன்மபர் 



 

 

கண்ளடரிதமணயனந்ட,  டண்டுமதன்மடிதிறள்ந கள்நர் குப் ளரிதமமகயத ழசமனங்கழடபர் 
எனபமல் கண் ளடரிதப்ளற்று, அபனக்குப் ரிசமக ஏர் டந்டப் ல்க்கும் , மட்சம ன்னும் ட்னம் 
அநித்டர் ன்றும், அடயயனந்ட அபர் 'ளசங்கற் ழகமட்வ கட்டித் டந்டப் ல்க்ழகயக் கண்ளகமடுத்ட 
ழசமனங்கழடப மட்சம' ப் மமட்ப்ட்டு பந்டளன்றும் கூறுகயன்ர்.   டண்மதன்மடிக் 
ழகமட்வதியனந்ட ழசமனங்க ழடப அம்கமர்க்கும் .   அடவதடுத்ட பிண்ஞமற்யன் 
பகவதிறள்ந ஆற்கமட்டுக் ழகமட்வதியனந்ட கூனமக்கய அம்கமர்க்கும் வகவண 
ணயகுந்டயனந்டடமகவும்,  ழசமனங்கழடபர் வளதடுத்டச் ளசன்று ஆற்கமட்டுக் ழகமட்வவத 
அனயத்டபிட்டமகவும்,  கூனமக்கயதமர் அப்ளமறேட டஞ்வசதில் அமசமண்டு பந்ட ணமட்டித ணன்ர் 
டம்ணயம் ண்ன னண்டினந்டவணதின் அவ்பசரிம் ளடரிபித்டத் டண்டுமதன்மடி ணீட வகவந 
அனுப்ச்ளசய்டடமகவும்,  அடமல் அக்ழகமட்வனேம் அனயளபய்டயதடமகவும் கூறுகயன்ர்.  
  

த்டயன் ழகமட்வ ன்ட தமர்னத்டயன் ழணற்ழக னக்கமல் மனயவக தநபில் உள்ந 
பிண்ஞனூர் ட்டிதில்ணக்குவத இனடைறு ஆண்டுகநின் னன்ினந்ட த்டயச்   ழசமனகமல் 
கட்ப்ட்ட.  ிழகமட்வகநின் பமறுகள் ின்ழ ஆமய்ந்ட ளடரிதழபண்டிதினத்டயன் 
அபற்வக் குயத்ட என்றும் றேடமடட பிடுக்கயன்ழமம்.   இப்ளமறேட இக்குத்டமரில் அசனம் , 

குறுய ணன்னணமனேள்நமர் பமறுகள் அடுத்ட அடயகமத்டயற் கமட்ப்டும்  

  

னென்மம் அடயகமம் னற்றும் 

  
  

ான்காம் அதிகாபம் 

கள்நர் சரித்டயம் 

மன்கமம் அடயகமம் 

னடக்ழகமட்வ அசனம், குறுய ணன்னம் 

  

‘ழடமட்டி னடல் ளடமண்வணமன் பவதில்  ’ ன்று பனங்குகய னளணமனய னெழபந்டனக்கப் ின் 
ளடமண்வணமழ டணயழ் மட்டு ணக்கநில் டவபர் ன்டவப் னப்டுத்டம யற்கும். 
ளடமண்வணண்ணமகயத ல்ப மட்டிிறும் குடிழதயத ல்பமதர் அல்ட ளடமண்வணமன் 
ன்னும் ட்னவத அசர் ர் குநத்டெர் , அந்டமங்கய னடயத இங்கநில்  
டைற்மண்டுகநின் னன்ழ பிநங்கயதினந்டவண ழணல் டுத்டக் கமட்ப்ட்ட. அம்னழகமபியல் டங்கய 
ஆண்டுளகமண்டினந்ட ளடமண்வணமன் பனயதிர் 17-ஆம் டைற்மண்டினந்ட னடக்ழகமட்வ 
அசமதிர். இபர்கள் ஆட்சயனரிதம மடுகள் இவபளதன்டவ.  

‘ஆங் குடிம ணம டயமடு ழகமங் கடுபன் குடிமடு - ழணம ளசங்கமட்டு மடு டயனப்ழவ 
னைர்மடு ணங்கமட பல் பநமடு - ளகமங்கமனம் ளணய்தணவ மடு ழணவுசந்த் ழவக ம வதன் 
ளகமடுங்குன் ஞீமடு - ளசய்த சரனக் ழகமநக் குடிகமடு ழகமம ளப் னந்ழட ஆநப் ிந்ட 
பசர்ழகமன்’ 

ன்ட பிநக்கும். னடக்ழகமட்வதியனந்ட ஆட்சய னரிந்ட ணன்ர்கநின் பமறு சுனக்கணமக இங்ழக 
கூப்டும். வங்கமதற ன்னும் பித க அசட ணடம் ளகமண் தமவத அக்கயப்  
பினடகள் ளற் ஆபவ குமட ளடமண்வணமவப் ற்ய ின்ர் கூறுகயழன். — 

ளடமண்வணமனுவத னடல்பர் இனபரில் னெத்டபர் இகுமடமத ளடமண்வணமன். இவநதபர் ண 
ளடமண்வணமன். 



 

 

இகுமட ளடமண்வணமன் 2 - 1686 - 1730 

னடக்ழகமட்வ ணன்ர்கநில் னடல்பர் இபழ. இபர் சயங்கணங்கம், கசணங்கம் 
ன்னும் கங்கள் அனயந்ட ின்ர் அவபகள் இனந்ட பித்டயல் ஏர் னடயத 
கவனேண்மக்கய, அடற்குப் னடக்ழகமட்வ ளதன்று ளதர் ளகமடுத்டமர். இன மனயவக 
பனய ீநனள்ந ணடயறம், ழகமட்வனேம் கட்டிர். ணடவவத ஆண் 
மதக்கனக்கமகத் டயனபமங்கூர், வணசூர், டஞ்சமவூர் ன்னும் இங்கநில் இனந்ட 
அசர்கள் ழணல் வளதடுத்டச் ளசன்று அபர்கவந ளபன்ர். ளசமக்கமட மதக்கர் 
பயவண ணயகபட கண்டு அச்சனற்மக, அக்கமல் அபனக்கு னடல் ணந்டயரிதமய் 
இனந்ட ழகமபிந்டப் தர் சூழ்ச்சயதமர் இபட பய குன் ழர்ந்டட, ின்ன, இபர் 
இமணமடனம், டஞ்வச னடயத இமச்சயதங்கநியனந்ட டயனளணய்தம், 

ட்டுக்ழகமட்வ னடயத கங்கவநக் வகப்ற்யமர். 1717 - 1721 ஆகயத 
ஆண்டுகநில் மதக்கமறம் அபட னடல் அவணச்சர் மஞப் தமறம் ணயக்க 
இடுக்கண்கறக் குள்நம கயயத்டபர்கறம், கயயத்டபப் மடயரிணமர்கறம் 
டக்ழகமட்வதில் அவக்கம் குந்ட அன்னன் ஆடரிக்கப்ட் டன பமழ்ந்ட 
பந்டர். இம்ணட டுவு யவண கயயத்டபர்கவந 
த்டயனவவணதியனந்டஅயதக்கயக்கயன்ட. இபர் பீத்டமறம், னத பயதமறம் 
ணவுறுடயதமறம். டுவு யவதமறம் ணயகவும் னகழ்பமய்ந்டபமபர். இபனக்கு ஆறு 
ணவபிதர் இனந்டர். இபர் கமத்டயழழத இபனவத ிள்வநகளநல்மம் 
ணரித்டபிட்வணதமல் இபர் டம்ழர்கநில் னெத்டபமகயத பிதகமடமத 
ளடமண்வணமனுக்கு னடி சூட்டிபிட்டு 1730-ல் இவ்வுக பமழ்வு ீங்கயமர். 

பிதகுமடமத ளடமண்வணமன் 1730-1769 

இபனக்குச் சயபஜமன டவத் ளடமண்வணமன் ன்றும் ளதனண்டு.  
இபர் ட்த்டக்கு பந்டவுன் டணட சழகமடர்கநமகயத இமழகமம 
ளடமண்வணமன், டயனணவத்ளடமண்வணமன் ன்னும் இனபர்க்கும் 
இண்டுமவநதப்ட்டுகவந அநித்ட, டணக்கு உடபிதமக வபத்டக் ளகமண்ர், 

அக்கமத்டயல் ளணமகமதர் (சந்டமசமகயப்) வளதடுப்ிமல் மதக்கர் அசமட்சய 
எனயந்டட.  னடக்ழகமட்வதிறள்ந அண்ணவனேம் வகபனவத ீங்கயக் 
குண்டுகநமல் அனயந்ட பிட்ட  ஆடயன் இபர் னடக்ழகமட்வக்குத் ளடன்கயனக்ழக 
சயபஜமனம் ன்னும் ஏர் னடயத அண்ணவவதக் கட்டிக்ளகமண்டு அங்கயனந்ட ணட 
பிசமவஞ ளசய்ட பந்டர்.  சடமசயபப்ிணம் ன்று கூப்டும் ளரிதமர் 
ஆசயரிதமக பந்ட அனள் னரினேம் ழற்யவனேம் இபர் ய்டயமர்.   

 

 1733-ல் டஞ்வச அசரின் ழசவத் டவபமகயத ஆந்டமவ் என ளரித 
ழசவனேன் னடக்ழகமட்வ ழணல் வளதடுத்டப் ழமர்னரிதணமழ சூழ்ச்சயதமல் 



 

 

ளனம் குடயவதப் ற்யக்ளகமண்மர் ஆதினும், ளடு மள் பவ டயனளணய்தம்  

ழகமட்வவதப் ிடிக்க னடிதவணதமல் னடிபில் னடக்ழகமட்வவதக் வகபிட்டு 
ஏடி பிட்மன். 'கத்ட னகழ்வத்ட கமநிக் குடிக்ழகமட்வதில், ஆந்டமதவ 
அடயளபட்டுந் ளடமண்வணமன்' ன்று மடுபடம் உண்டு. 

டமமத்ட வசமம் ( வடமமத் யமம்) ண்டயமதிம் குடயவப் வனேம் , இண்டு 
ட்சம் கமமட் வனேம் ளகமண்டு ளடன்ிந்டயதமபின் ழணல் வளதடுத்ட பந்ட , 

டயனச்சயமப்ள்நிவத னற்றுவகதிட்ளமறேட னடக்ழகமட்வ ணீடம் வளதடுக்க 
உத்ழடசயத்டயனந்டமன்.  அடவதயந்ட கூப்ட்டி , டனமய்குடி ணற்றும் சய ஊர்கநின் டவபர்கள் 
அபனுவத குடயவ னடயதபற்வக் ளகமள்வநதடித்டர் அபர்கவநத் டண்டிக்கணமறு வசமணமல் 
அனுப்ப்ட் வத்டவபன் அபர்கநித்டயல் என்றும் ளசய்த னடிதமணல் சணமடமணமய் 
டயனம்ிமன். 

ணகணடயக்கும் சந்டமசமகயப்னக்கும் கர்மக இமட்சயதபிணமய்   ந்ட ளதர் ளற் ழமரிழ 
இம்ணன்ர் ஆங்கயழதனன் ணகணடயக்கு   டவஞதமய் யன்று சந்டம சமகயப்வனேம்  ிளஞ்சுக் 
கமவனேம் டயர்த்டர்.  இந்ட ழமரின் தமக இபனக்கு அழக மடுகள் ழசர்ந்ட.   மபப்னக்கு 
டயவக் ளகமடுப்டயல்வ வும் உன்டிக்வக ளசய்ட ளகமண்ர் .   இடமழழத டஞ்சமவூர் 
னடயத அசயனந்ட கமத்டயறம்  னடக்ழகமட்வ டணயழ் மட்டின் எழ அசமங்கணமக யவத்டட.   
ிளஞ்சுக் கமனக்கும் ஆங்கயழதனக்கும்   ளடன்மட்டில் இவபிமட ந்ட 
ழமமட்ங்கநிளல்மம் இம்ணன்ர் ஆங்கயழதவ ிரிதமணல் அபர்கட்ழக உடபி ளசய்ட பந்டர். 
இபர் டணட டேன்ித அயபிமழ  ஆங்கயழதழ ளபற்யளறுபமர் ன்டவ ளடநிபமக 
உஞர்ந்டயனந்டமர். னடக்ழகமட்வ ழணன்வணதவந்டட.   ஆங்கய ழசமடயடயதமக (கர்ல்) மன்சு 
ழமப்மபிற்கு னப்ட்டு ழமகும் ழமட இம்ணன்னக்கு ஏர் கடிடம் பிடுத்டச் ளசன்மர். அட  

ங்கள் ளபற்யக்கு கமஞணம டங்கள் உடபிவத மன் ஆங்கய அசர் டயனனன்ன 
ளடரிபிப்ழன்.    ன்ிம் டமங்கள் கமட்டித உண்வணதம ட்னக் குஞத்வட தமன் ன்றும் 
ணழபன்.  மன் டெழடதத்டயற்கு ளசன் பிட்மறம் க்கு டமங்கள் னயந்ட ண்வணகறம் , 

உடபிகறம் ன் ணடயல் யன்றுளகமண்ழ இனக்கும் ன்ட.  
இபர் ணடபிங்கநில் ணயகப்ற்றுவதமதினப்ட ளகமண்ழ டணட 

இமச்சயதத்டயன்உள்பிபகமங்கவந ணந்டபிமட கபித்ட பந்டயனக்கயன்மர். னடக்ழகமட்வ 
இமச்சயதத்வட யறுபிபர்.  மதகுமட ளடமண்வணமன் ின், அவட பயவணனேச் ளசய்டபர் 
இம்ணன்ழதமபமர்.  க்குவத மற்ட ஆண்டுகள் பவதில்  இவபிமட ழமரிழ 
கமங்கனயத்ட பந்ட இவ்பசர் 1769-ல் இவ்வுக பமழ்வப ீத்டர்.  இபனவத ணவபிதர் 
அறுபரில் னென்மபட ணவபிதமகயத ளங்கம்ணமஆய் ன்பனக்குப் ிந்டபர்   அடுத்ட ணன்மகயத 
இமதகுமட ளடமண்வணமன் ன்பர்.  

   
 

  
 

இமதகுமட ளடமண்வணமன்  4 குடய (1769 – 1789) 

  

இபர் , 1738-ல் ிந்டமர். டணட னப்த்ழடமபட ஆண்டில் ட்த்டயற்கு பந்டமர். 
டம் னன்ழமவப்  ழமன்ழ ஆங்கயழதரி த்டயல்  ட்ன னண்டினந்டமர்.1780-ல் 
டய கனமக சணளபநி ணீட ஏர் ழரிடிபிறேந்டமற்ழமப் மய்ந்ட பந்ட 



 

 

கமவதில் ஆங்கயழதர் இவ்பிடுக்கவஞத் டடுப்டற்கு ஏர் உமதனம் 
ளசய்தமடயனந்டர்.  ளடன்மட்டுத் டவபர்கள் தமபனம் டயனேன் ழசர்ந்ட 
ளகமண்ர்.  இம்ணன்ர் எனபழ ஆங்கயழதர்க்கும், பமப்னக்கும் உடபிதமய் 
யன்ர். டரின் ழசவதமட ஆடக் ழகமட்வக்கு அனகயல் னடக்ழகமட்வ 
மட்டில் னகுந்டழமட இபனவத ழசவ ழசமத்டப்மவந ன்பித்டயல் அடவ 
சந்டயத்ட னயதடித்ட ஏட்டிபிட்ட இவ்ளபற்யவதக் ழகள்பினேற் ஆங்கயப் 
வத்டவபர் சர் அதர் கூட் ன்மர் இம்ணன்னக்குக் கரழ்க்கண் கடிடம் 
றேடயர்: 

"மடு ங்கடம் ழமர்னரிந்ட பந்ட ன்  கட்சயதமர்  ல்மரினம் இனந்ட கயவத்ட 
ளசய்டயகநில் என்று டமன் க்கு ளபற்யவதத் ளடரிபித்டட.   அடமபட, டமங்கள் ணயக்க 
ஆண்வணனேன் உங்கள் மட்வ அனயக்க பந்ட வகபவத் டண்டித்ட டைற்றுக்கஞக்கம குடயவப் 
வ பீவச் சயவளகமண்ழடதமம்.. டமங்கள் இன்ம் சயந்ட பீச்ளசதல்கவநச் ளசய்பரீ்களநன்று 
க்கு ணயகுந்ட உறுடயனேண்டு." 

இந்ட ளபற்யதிமல் னடக்ழகமட்வ ணன்ர் ளடன்ிந்டயத மட்டிற்குச் ளசய்ட ழனடபி தமனம் 
நிடயல் ணக்கற்மடன்று.  டர் டமன் வளதடுத்டச்ளசன் மடுகநில் ஊர்கவநத் டீதிட்டும் ,  

ணங்கவந ளபட்டினேம், திர்கவநதனயத்டம் ரிகுநய்கநின் அவஞகவந ளபட்டினேம்   ளகமடுவணகள் 
இதற்யபந்டமன்.  அன்யனேம் ளண்டிக்கறம்  குனந்வடகறம் ளசமல்ளமஞமத் டன்த்டயற்கு 
உள்நமமர்கள்.   இக்ளகமடிழதமவ னற்  னயதடித்டற்கு  இம்ணன்ழ கமஞணமய் இனந்டமர்.  
டயதின்  ணகமகயத டயப்னவுக்கு டயமகபம் இபர் ஆங்கயழதனக்கு உடபினரிந்டமர்.   பமப்னக்கு 
இபர் ளசய்ட உடபிதின் தமகப் ட்டுக்ழகமட்வத் டமறகமபின் என குடய இபனவத 
ஆட்சயக்குள்நமதிற்று.  இபர் என்ட ணஞம் ளசய்ட ளகமண்ர்.   இபனக்கு ஆண் ிள்வந இல்வ, 

எழ ணகள் டமன் உண்டு. 1789 டிசம்ர் 30-ல்  இவ்பசர் பிண்டகவந்டமர். 
  

மம பிதகுமட  ளடமண்வணமன் கடெர் 5 1789 – 1807 

  

இபர், இமத குமட  ளடமண்வணமின் சயயத டந்வடதமகயத 
டயனணவத்ளடமண்வணமனுவத னெத்ட னடல்பமபர்.  இபர் டணட னப்டமபட 
பதடயல் ட்த்டயற்கு பந்டமர். 1790 ல் டயப்னசுல்டமன் டயனச்சயமப்ள்நிழணல் 
வளதடுு்த்ட பந்டகமவ  இம்ணன்ர் ஆங்கயழதனக்குத் டவஞதமக ன்று 
அபவ ணக்கயதடித்டமர். 

1795-ல் ஆற்கமட்டு பப்மகயத ணகணடய இபனக்கு மமகடெர் ன்னும் ட்த்வட   

அநித்டன்.  அடமல் 1500 குடயவப் வனேம், ளகமடினேம், னசும், னடினேம், ட்த்ட தமவனேம் 
வபத்டக் ளகமள்ந உரிவணனேவதமமர்.  

இபர் னென்று கல்தமஞம் ளசய்டக்ளகமண்மர். இபட னென்மபட ணவபிக்குப் ிந்ட 
ிள்வநகநில் உதினன் இனந்ட பிதகமடமத ளடமண்வணமனும் , குமடளடமண்வணமனும் 
னவழத 1807-றம், 1825-றம் ணன்மதிர். 

இவ்ழபந்டர் சயப்னன் அசமண்டு பந்ட 1807-ல் பமனுளகய்டயர். இபனவத 
த்டயிதமமகயத ஆதிஅம்ணமள் ஆய் ன்மர் உட்கட்வழதயபிட்மர்.  

  



 

 

இமம பித குமடமத ளடமண்வணமன் கடெர் 6 (1807 – 1825) 

  
  

இபர் ட்த்டக்கு பந்டளமறேட த்ட பதடள்ந சயறுபமய் இனந்ட டிதமல் 
இபனவத ங்கமநி பிசத குமட ளடமண்வணமன் அச கமரிதங்கவந மத்டய 
பந்டமர்,  அப்ளமறேட னடக்ழகமட்வதில் பமப்னக்குள்ந உரிவண ணமய 
ஆங்கயழதவச் சமர்ந்டடமல் இபனவத அசவுரிவணவத எப்னக்ளகமள்றம்டி 
பிதகுமட ளடமண்வணமன் ஆங்கய அசமங்கத்டயவக் ழகட்டுக்ளகமண்மர்.  
எப்னக்ளகர்ஞின், இபனக்க னடிசூட்டுபினம டக்ழகமட்வ கரில் ணயக்க 
சயப்னன்வளற்ட.  இபர் கமத்ட ழணர் ப்நமக்ர்ன் ன்னும் ஆங்கயழதர் 
னடக்ழகமட்வக்கு ளசயளண்மக இனந்ட அசமங்கத்வடச் சரர்டயனத்டய ணயகவும் ல் 
யவவணக்குக் ளகமண்டுபந்டமர், கனந்வடகநமகபினந்ட பித கமடமத 
ளடமண்வணமன்,  இகுமட  ளடமண்வணமன் இனபனம் பளணமனய, ணகமமட்டிம்,  

ஆங்கயம் னடம ளணமனயகறம், குடயவழதற்னம், பில்பமட் திற்சயனேம் 
்ு்திற்றுபிக்கப்ளற்ர். 

இம்ணர் கமத்டத்டமன் னடக்ழகமட்வ ந்ட டமறகமக்நமகப் குக்கப்ட்ட ; ீடயணங்கள் 
யறுபப்ட்; பரி பமங்குடற்கு அடயகமரிகள் யதணயக்கப்ட்ர்.   அசமங்கத்டயற்கு ழபண்டித ணற்வக் 
கமரிதங்கறம் ளசய்தப்ளற். 

1812-ல் னடக்ழகமட்வ கர் டீக்கு இவதமதிற்று, இவ் ளமறேடள்ந அனகயத கம் ின்ன 
கட்ப்ளற்ட.  1812-ல் இம்ணன்னக்கும், இபர் டம்ிதமர்க்கும் ணஞம் வளற்ட.   1817 னடல் 
இபர் னஞ சுடந்டயனவதமய் ஆட்சய னரிதமமர்.   இபனக்கு இனணவபிதர் உண்டு. 

இபர் 1825-ல் உக பமழ்க்வகவத ீங்கழப இபட டம்ிதமகயத இமட ளடமண்வணமன் 
னடி சூட்டிக் ளகமண்மர். 
  
  

யஸ் க்சளன்சய இமம குமட ளடமண்வணமன் கடெர் 7 (1825 – 1839) 

  

இபர் ணயகச் சயந்ட ீடயணன்ர்.  ற் அங்கவந த்டயபர். 1830-ல் 
ஆங்கய அசமங்கத்டமமல் 'யஸ் க்சளன்சய' ன்னும் ட்ம் அநிக்கப் ளற்ர். 

இபர் 1839 றவ 13-ல் இம் ணண்டக பமழ்வப ளபறுத்ழடகயர். 
  

யஸ் வளஸ் வ ிகடம்மடமஸ் இமம மணச்சந்டய ளடமண்வணமன் கடெர்   8 (1839 – 1886) 

இபர் ட்த்டக்கு பந்ட கமத்டயல் என்ட பதடள்ந சயறுபமதினந்டமர். 1844-

ல் இனந்ட டமழண அசமண்டு பந்டமர். 1866-ல் ீடயணன்ங்கள் டயனத்டய 
அவணக்கப்ளற். 

1. அப்லீ் ழகமர்ட்டு 

2. னென்று ட்யகள்உள்ந ளசன்ஸ் ழகமர்ட்டு  

3. ஸ்ணமல் கமஸ் ழகமர்ட்டு 

4. ந்ட னன்சரனக் ழகமர்ட்டுகள் 

  



 

 

இமகமக்கள்:- 
1. பரிபசூல் (ளபின்னை). 
2. 1. கயமணம் 

3. 2. டமறகம 

4. 3. கமபல் 

5. 4. சயவச்சமவ 

5. டமல் 

6. ங்கநம 

7. ணமணத்ட 

8. உப்நம் 

9. கமடு 

10. ீடயணன்ம் 

11. ர்க்கயல் ஆஸீ் 

12.  

1. இபர் 1876-ல் டம் னெத்ட னடல்பிதின் னென்றுபட குணமவத் டத்ட 
டுத்டக்ழகமண்மர்.  1884-ல் இந்டயத சக்கபர்த்டயிதமகயத  பிக்ழமரிதம 
ணகமமஞிதமர் இம்ணன்ர்க்கும், இபனவத சந்டடயதமர்க்கும் டயளமன 
ணரிதமவட ழபடுகள் ழமடும் யந்ட உரிவணவத அநித்டமர்.   இவ்பசர் 
கமத்டயழழத டந்டய, டல் ஆசீுகள் ற்ட்.  2-பட பகுப்னக் கமழறம் 
ற்டுத்டப்ளற்ட. 

2. இபர் 1886-ல் டணட ம்த்ழடனமபட  பதடயல் பிண்டகவந்டமர். 
  
  

யஸ் ளளஸ் வ ிகடமம்மடமஸ் இம ணமர்த்டமண் வப ளடமண்வணமன் கடெர் 
ய.சய..இ. (1886னடல்)  9 

இபர் டயளமன பதடவதபமதினக்கும் ளமறேட. 1886-ல் டயனக்ழகமகஞத்டயல் இபனக்கு 
னடி சூட்டு பினம ந்டட.  சயறு பதடயழழத இம்ணன்ர் டணயழ், ஆங்கயம் னடயத ளணமனயகநில் 
ணயக்க ழடர்ச்சய ளற்மர். 19-பட பதடயயனந்ட இமச்சயதத்வடத் டமழண மர்த்ட பனபமமதிர். 
குடயவ ழதற்ம் னடயதபற்யல் அநவு கந்ட டயவணனேவதபர்.  ணண் உப்னக் கமய்ச்சுபடமல் 
னடக்ழகமட்வ அசமங்கத்டமர்க்கும்,  ஆங்கய அசமங்கத்டமர்க்கும் ற்ட் பனக்கு இம் ணன்ர் 
கமத்டயல் னடிவுற்ட.  இம் னடிவுப்டிழத ஆங்கய அசமங்கத்டமர் ஆண்டு ழடமறும் 
னப்த்ளடட்மதிம் னொமய் இம்ணன்னக்கு ளகமடுக்கம்டி ழரிட்ட.   னடக்ழகமட்வ அசமங்கத்டயல் 
னென்று ட்சம் க்கர் யம் பவதிறம் இமணமக பிட்ட்டினந்டட.   இந்ட இமம் யங்கள் குடய 
யங்கவநபி ணயகுடயதமதினந்ட.  ஆடமல் ஆங்கய அசமங்கத்டமரின் ழதமசவழணல் இமம் 
யங்கவநளதல்மம்  அநந்ட சயயட பரிபித்டர்.  அடமல் என ட்சம் னொமய் ஆண்டு ழடமறும் 
அசமங்கத்டயற்கு ணயகுபடமதிற்று.  திர் ளசய்தமட டரிசு  யங்களநல்மம் திர் ளசய்தப்ட்டு 
யக்கமளல்மம் ஞக்கமமதிர்.  இபர் கமத்டயல் ட்ஞம் சரர்டயனத்டப்ட்ட.   கல்றரி 
ணனத்டப யவதம், அறபம் இபற்யன் கட்டிங்கள் டயனத்டய அவணக்கப்ளற்.   ீடய 
இமக்கமவும் ணீண்டும் டயனத்டய அவணக்கப்ளற்.   இடன் டி னென்று ீடயடயகள் அங்கயத உதர்ீடய   
ணன்ம்  ஆக 1887-ல் அவணக்கப்ட்ட. 
  



 

 

உப்ன கமய்ச்சறக்கு மதயட்டி ழகட்கப்ழமக இமம் யத்டக்கும் யபரி பிடயத்ட பிட்மன் 
ளபள்வநதன் மனங்கள் 

  

1898-ல் இபர் ழமப்ம கண்த்டயற்குப் ழமக ழபண்டிதினந்டவணதமல் , டயபமன், 

டவணதமகயத பித குமட டவ மம  இபர்கநித்டயல்  அசமட்சயவத பிட்டுச் 
ளசன்ர், ழமப்மபில்  இங்கறக்ச் ளசன்று ிகு  இங்கயமந்டக்ச் ளசன் 
ளமறேட  இநபசர் னமபட ட்பர்ட் ணன்மல் டணட அண்ணவதில் ழண ணமடம் 
23ந் ழடடய பழபற்று சயப்ிக்கப்ட்மர், றவ 14ல் ணகமமஞிதமர்  டணட 
அஞணவதில் பழபற்று ளகநபப் டுத்டயமர்கள். 1898 பம்ரில் இவ் ழபந்டர் 
னடக்ழகமட்வக்கு டயனம்ி ளமறேட ணக்கள் இபவப் ழமர்பத்டன் பழபற்ர்.  
ணகமமஞிதமர் இம் ணன்வபழபற்று ளகநபப் டுத்டயதடற்கு அயகுயதமகப் 
னடக்ழகமட்வதில் க ணன்ம் (வுன் மல்) கட்ப்ளற்ட. 

1902-ல் 30 உறுப்ிர் அங்கயத ளனணக்கட் கனகம் (ணக்கள்   ிடயயடயச் சவ) என்று 
அவணக்கப் ளற்ட.  ணக்கறவத குவகவந ளதல்மம் டீர்த்ட வபப்டற்கு இக்கனகம் ளரிடம் 
உடபிதமய் இனந்ட பனகயட.  1907ல் இனந்ட இடயல் 18 உறுப்ிர் ணக்கநமழழத ழடர்ந்ளடடுக்கப் 
டுகயன்ர்.  பிவப்ளமறுப்னக் கனகம் (கமரித யர்பமக சவ) ஆட டயபமன் , மட்டுக்கமபற் 
டவபர் (ஸ்ழட் சூப்ரிண்ளண்ட்) ஏய்வு ளற் டவவண ீடயடய   இபர்கள் அங்கயதடமகுண.  
இம்ணர்கமத்டயல்  மடு  பனயதிறம் சரர்டயனத்டய ழணிவக்குக் ளகமண்டுபப்ட்ட.   1911 

டிசம்ர் 12-ல் டில்ய ணமகரில் ந்ட ந்டமம் மர்ஜ் ணன்ர் ளனணமன் னடிசூட்டு பினமவுக்க 
இவ்பசனம்  அவனக்கப்ட்டினந்டமர். 

1913-ல் இபர் ட்த்டயற்கு பந்ட இனத்வடந்டமடபட ஆண்டு பினம னடக்ழகமட்வதில் 
ணயகவும் சயப்மக வளற்ட.  அப்ளமறேட இபனக்கு ய.சய..இ. (கயமண்ட் கணமண்ர் ஆப் டய 
இண்டிதன் ம்வதர்) ன்னும் ட்ம் மர்ஜ் சக்கபர்த்டயதமல் அநிக்கப்ட்ட.  
  

இவ்பசர் டணட சணஸ்டமத்டயற்குச் ளசய்ட சயப்னவத ன்வணகநமப:-  
  

1. னடக்ழகமட்வச் சரவணதில் ழபநமண்வணவத பநம் ழசர்க்கும் ளமனட்டுக் கமல்வ 
ணனத்டப சமவனேம், கமல் வக் கண் கமட்சயனேம் ற்டுத்டயதடன் , பிவடனேம் உனவு 
ணமடும் பமங்குடற்குக் குடிதமபர்கறக்கு பட்டிதின்யப் ஞம் ளகமடுத்டடப ற்மடு 
ளசய்டமர். 

2.  சமவகவநனேம் ளபள்நமற்றுப் மத்வடனேம் உண்மக்கய பமஞிகம் ளனகும்டி 
ளசய்டமர். 

3. த்டயங்கவநப் டயவு ளசய்படற்குத் ளடமவ பிறள்ழநமர் னடக்ழகமட்வக்கு பனம் 
பனத்டம் ீங்குப்டி கமப்னக்கநரிகள்(த்டய டயவு அறபகங்கள்)  இங்கநிறம் 
ற்டுத்டயமர். 

4. னடக்ழகமட்வ கத்டயல் ஏர் ளரித ஆங்கய ணனத்டப சமவனேம் ணற்றும்  வபத்டயத 
சமவகறம் ற்டுத்டயமர். 

5. கத்டயல் படீயழடமறும் குனமய்கள் வபத்டப் னடக்குநத்டயயனந்ட ல் டண்ஞரீ் பனம்டி 
ளசய்டமர். 

6. குனந்வடகள் சம்நணயன்யப் டிக்கும்டி ஊர்ழடமறும் ஆம்ப் ள்நிக்கூங்கள் வபத்டமர்.  



 

 

7. ளடமனயற்சமவ, பிபசமதசமவ னடயத ற்டுத்டயமர்.  
8. நிதபர்கள் அடயக பட்டிக்குப் ஞம் பமங்கமட ளடமனயல் ளசய்ட பமழ்படற்கு உடபிதமகக் 

கூட்டுவுத் ளடமனயற் சங்கங்கள் ற்டுத்டயமர்.  
9. ீடயணன்த்டயல் ளரித குற்ங்கவந பிசமரிக்கும் ழமட ீடயடயகறக்கு உடபிதமக இண்டு 

அல்ட னென்று அளர்கள் இனந்ட யதமதம் பனங்க ற்மடு ளசய்டமர்.  
10. ணக்கள் ிடய யடயச் சவ ற்டுத்டயமர். 

  

இவ்பசர் ணீட ' இதன்ளணமனய பமழ்த்ட ' ன்னும் ஏர் அனகயத டணயழ்ப் ிந்டம்  ப்த்டெர் 
மமதஞசமணய தர் ன்ம் பமல் இதற்ப்ளற்று , ணகம ணழகமத்டயதமத உ.ழப. சமணயமட தர் 
அபக்நின் சமத்டக் கபினேன் ளபநிபந்டள்நட.  
அடயழ இவ்ழபந்டர் ளனவடணகள், 

' டமந் டிதனள் ஜம னட  

வுரித மதக னுத்டண குஞயடய 
ளரிதம தகயடம் ிரிதம வுநத்டன்ன  

பிறம் பிசதகு மடன் ணகன் ணக  

ிபளக் கன் ிபள டேபறம்  

கமணடிந் டயச்சக் கப்வ பிடுத்ட 

இமண சந்டய ழபடல்ழசளத 

ஏமதிந் டண்கடய ளமன்ம னேடயத்ளட  

அமபவஞ தண னளநமனங் குடயத்ளடக்  

குமபஞி குணழபள் குபதத் டடயத்ளடப்  

மமபனந் டனணம் மரில் னவநத்ளடச்  

சமச ணடன் ிபடி ளபடுத்ளட  

இமசனண் த்டய பிபற்கயவஞ திவளதச்  

சமடய மசன் ளமல்கும் பிநங்கத் 

டமடபம் பிநங்கத் டபளய பிநங்கப்  

னமட மன்ணவ ணனபிதிவச பிநங்க  

ஆபிர்ப் பித்ட பமசர் சயகமணஞி ' 
ன்று இங்ஙம் பமறு சுப்ட்டுள்ந.  
  

ணமட்சய ளமனட்டயத பிதகுமட டம ளடமண்வணமன் கடெர் 1922 னடல் 

  

இம ணமர்த்டமண் வப ளடமண்வணமன் அபகள் டணட அசமங்க யர்பமகத்வடத் 
டவணதமமகயத இபரிம் ஏப்னபித்டபிட்டு ஆஸ்டயழயதம மட்டிற்கு ளசன்று பிட்வணதமல் , இபர் 
1922 அக்ழமரியனந்ட டமழண அசமட்சயவத த்டய பனகயன்மர்.   இபர் 1872 ப்ில் 17-ல் 
ிந்டபர். கமஞ்ளசன் ணகமமம இமணச்சந்டய ளடமண்வணமன் சமகயப் அபர்கநின் னெத்ட ழர்.   
இபர் 1898-ல் கமரித யபமக சவதில் எனபமக அவணந்டர்.   1908-ல் இங்கயமந்ட ளசன்று 
டயனம்ிர்.  1990-ல் டயபமன் டபிவத ற்றுக்ளகமண்ர்.   1922-ல் அசமட்சயவத எப்னக்ளகமண் 
ின் மட்டிற்கு அழக ன்வணகள் னரிபடமக பமக்கநித்ட அங்ஙழண ளசய்ட பனகயன்மர்.   இபர் இட 
கமறும் ளசய்டயனக்கய ன்வணகநில், க ரிம சவதில் 8-ஆக இனந்ட அங்கத்டயர் 
ளடமவகவத 12-ஆக உதர்த்டயதினப்டம், 60 அங்கத்டயர்கள் ளகமண் னடயத சட் யனணமஞ 
சவளதமன்று ற்டுத்டயதினப்டம் குயப்ித் டக்கவபகநமம்.   க சவதில் 8 அங்கத்டயனம், 



 

 

சட்சவதில் 35 அங்கத்டயனம் ணக்கநமல் ளடரிந்ளடடுக்கப் ழபண்டிதபமபர்.   இன்னும் ணட 
மடு னறேடம் கட்மத இபசக்கல்பி ற்டுத்டயப் ளனம் னகறேன் இவ்பசர் ளனந்டவக ீடுனய 
பமழ்பமமக. 
  

னடக்ழகமட்வக்கும் இமணமடனத்டயற்கும் ஏர் கமத்டயல் என கல்தமஞ சம்ந்டம் 
ற்ட்டினக்கயட.  ணற்று, னடக்ழகமட்வ தசர்கநின் சம்ந்டயகநமனேள்ழநமர்.   ணமங்கமட்மன் ட்டி 
இமங்கயதர், ழணவக் குயச்சய இமங்கயதர்,  கல்மக்ழகமட்வ சணீன்டமர் சயங்கப்னய தம, 

கமட்டுக்குயச்சயப் ன்யளகமண்மர்,  ளடுபமசல் சணீன்டமர் ன்யளகமண்மர் னடமதிமர் ஆபர்.  
  

னடக்ழகமட்வ இமட்சயசதம் சயயடமதினப்ினும் டணயழ் மட்டு னடினேவ ழபந்டர்கநமகயத ழச 
ழசமன மண்டிதர் ஆட்சயக்குப் ின்ன இடழப டணயழ் மட்டு அசமங்கணமக பிநங்கயபனகயட.   டணயழ் 
ளணமனயவதப் னந்ட அம்ணன்ர்கவநப் ழமழப இபர்கறம் இப் ளமறேட னந்ட பனகயன்ர்.   சர் 
பில்யதம் ிநமக்ர்ன் கூயத டி னடக்ழகமட்வ ணன்ர் ணயகவும் அடயகமனள்நபமபர் .  
இட பவதில் பந்ட பமற்று டகபல்கவந தம .ன. ழபங்கசமணய மட்மர் அபர்கநின் கள்நர் 
சரித்டயம் ன் டையல் இனந்ட ளடமகுக்ப் ட்ட.  
  

மம மழகமமத் ளடமண்வணமன்  

  

னடக்ழகமட்வ சணஸ்த்டமத்டயன் கவசய ணன்மகவும் னடக்ழகமட்வ 
ளடமண்வணமன் ம்வதின் 9 ஆபட ணன்மகவும் பிநங்கயதபர் வ 
ிகடமம்டமஸ் மழகமமத் ளடமண்வணமன்.  இம்ணன்ரின் கமத்டயல் டமன் 
டயனச்சயமப்ள்நிதியனந்ட னடக்ழகமட்வ பனயதமக  ணமமணடவ ளசல்றம் னடயத 
னவக பண்டித்டம் 1929 இல் ளடமங்கப்ட்ட.  1928 இல் கரில் னறேவணதமக 
ணயன்சம பசடயனேம் ளசய்தப்ட்ட.  ணன்ரின் உழதமகத்டயற்கமக னடயத அண்ணவ 
கட்ப்ட்டு. 1929 இல் னடிவுற்ட.  ணன்ர் 1930 ஆம் ஆண்டு இங்கு குடிழதயமர். 

இந்டயத வபஸ்மய் ணமர்க்கயனைஸ் ளபல்யங்கனும், அபட டவஞபிதமனம் இபட 
ஆட்சயதின் ழமட 1933ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் 13ஆம் மள் னடக்ழகமட்வக்கு   பனவக டந்டர்.  
17.01.1944 இல் மழகமமத் ளடமண்வணமன் டட 22-பதடயல் சணஸ்டமத்டயன் னறே ஆட்சயப் 
ளமறுப்வ ற்றுக் ளகமண்மர்.  1947 இல் ளல்ய ளசன் ணன்ர் ணகமத்ணம கமந்டயவத சந்டயத்ட 
உவதமடிமர்.  1948 இல் ணகமத்ணம சுட்டுக் ளகமல்ப்ட்வட அடுத்ட அபட ஈணக்கயரிவத மநில்   

னடக்ழகமட்வ சணஸ்டம ல்வக்குட்ட் ழகமதில்கநில்   டமழ்த்டப்ட் ணக்கள் சரிசணணமக 
அனுணடயக்கப் ழபண்டும் ன்று ணன்ர் ஆவஞதிட்மர்.  

1948 ணமர்ச் ணமடத்டயல் இந்டயதமபின் உள்டவ அவணச்சர் சர்டமர் பல்மய் ட்ழயன் 
அவனப்ிவ ற்று 1948 ணமர்சு 3ஆம் மள் னடக்ழகமட்வ சணஸ்டமத்வட இந்டயதமவுன் 
இவஞத்டமர்.  அப்ழமட னடக்ழகமட்வ கமமபில் இனந்ட  ட்சக்கஞக்கம னொமய் 
ளமக்கங்கவநனேம், டங்கம் ழமன் ஆஞங்கவநனேம் அப்டிழத ணத்டயத அசயம்   எப்வத்டமர்.  
ழணறம் அபனக்குச் ளசமந்டணம பிவபணடயப்ற்  கட்டிங்கவநனேம் . ணன்ர் யர்பமகத்டயல் 
இனந்ட அசர் கல்றரிவதனேம் அசயம் எப்வத்டமர்.   1972இல் னடக்ழகமட்வ டி ணமபட்ணமக 
உறுபமழமட டணயழ் மடு அசு ழகட்டுக் ளகமண்டற்கயஞங்க னடக்ழகமட்வ அண்ணவவதனேம் 
ணமபட் ஆட்சயதர் அறபகத்டயற்கு பனங்கயமர். 



 

 

மழகமமத் ளடமண்வணமன் டயனச்சயமப்ள்நிதில் உள்ந னடக்ழகமட்வ அண்ணவ 
பநமகத்டயழழத ணயக நித பமழ்க்வக பமழ்ந்ட பந்டமர் .   சயந்ட ழணமட்மர் பமக ளடமனயல் டேட் 
பல்றமக டயகழ்ந்ட ணயக சமணமன்த ணிடமக ணக்கள் ணடயல்   ீங்கம இம் ளற் இபர்1997இல் 
ணவந்டமர். 

மழகமமத் ளடமண்வணமின் ணனணகநமகயத டயனணடய சமனமம ளடமண்வணமன் , டணயழ் 
ணமய கமங்கயஸ் கட்சயதின் சமர்ில் ணமக ழணதமக ளபற்ய ளற்று உள்நமர்.   ஆங்கய 
இக்கயதத்டயல் னடகவ ட்னம், ம்.ில் ட்னம் ளற் இபனம் ணக்கள் ளடமண்டில் ளரிடம் 
ஆர்பம் ளகமண்டு ளசதல்ட்டு பனகயமர்.  
  

ஐந்தாம் அதிகாபம் 

கள்நர் சரித்டயம் 

ந்டமம் அடயகமம் 

மடு, மட்டுக் கூட்ம், மடு கமபல் 

  

டணயனட மடு டணயழ் மடு வும், டணயனகம் வும் பனங்கய பனபட 
ழமன்று, டணயனரில் கள்நர் பகுப்ிர்ணயக்குள்ந மடு கள்நர் மடு வும், கள்நகம் 
வும் பனங்கப் ளறுகயன்ட.  கள்நர் மட்டிறம்  ிரிவுகள் உண்டு னடயழ, 

டணயழ் மட்டின் ிரிவுகள் ண்டுளடமட்டு ப்டிதினந்டபந்ட ன்வட எனபமறு 
பிநக்கய, ின்ன கள்நர் மட்டின் பமற்வத் ளடரிந்ட பவ கூறுடம். 
  

பக்கயல் ழபங்கணவனேம், ளடற்கயல் குணரிதமறும், கயனக்கயறம் ழணற்கயறம் கறம் 
ல்வதமகவுவத யம் ளடுங்கமம் டணயகம்  பனங்கப்டுபடமதிற்று.   டணயனகணமட 
ளடமன்று ளடமட்டு னடிதவ ழபந்டர்கநம ழச ,  மண்டித, ழசமனர்கநமல் ஆட்சயனரிதப்ளற்று பந்டட. 
அடமழ டணயனகம் ழசணண்ம் வும் , மண்டி ணண்ம் வும், ழசமன ணண்ம் வும் 
னென்று ிரிவுகவநனேவதடமதிற்று.  இவப ணண்ம் ன்னும் ளதமன்ய மடு ன்னும் 
ளதமனும் பனங்கும்.  ின்ன ளடமண்வ ணண்ம்,  ளகமங்கு ணண்ம் ன்னும் ிரிவுகறம் 
உண்மதி. இம்ணண்ங்கநின் ல்வ , அநவுகவநப் ின்பனம் டிப்மல்கள் உஞர்த்டம்.  
  

ழச நண்டம் 

  

பக்குத் டயவசனி பமன்கரழ்ளடன் கமசய  
குக்குத் டயவசழகமனயக் ழகமமம் - கற்கவதின்  

ஏழண ளடற்கமகு னள்ளநண் டயன்கமடம்  

ழசமட் ளல்வளதச் ளசப்ன'. 

  

ாண்டி நண்டம் 

  

'ளபள்நம டபக்கம ழணற்குப் ளனபனயதமம்  

ளடள்நமர் னற்கன்ி ளடற்கமகும் - உள்நம  

ஆண் கல்கயனக்கம வணம்த் டறுகமடம்  

மண்டிமட் ளல்வப் டய.' 



 

 

  

றசாம நண்டம் 

  

'கல்கயனக்குத் ளடற்குக் கவனள்ளபள் நமறு 

குடயவசதிற் ழகமட்வக் கவதமம் - படயவசதில்  

ஞமட்டு ளபள்நம யனத்ட மற்கமடம்  

ழசமஞமட்டுக் ளகமல்வளதச் ளசமல் '. 

  

சதாண்ரந நண்டம் 

  

'ழணற்குப் பநணவ ழபங்கம் ழர்பக்கமம்  

ஆர்க்கு னபரி தஞிகயனக்கு - மர்க்குறதர்  

ளடற்குப் ிமகய டயகனயன டயன்கமடம்  

ற்ளமண்வ மளழப மட்டு '. 

  

சகாங்கு நண்டம் 

  

'பக்குத் டவணவதமம் வபகமவூர் ளடற்குக்  

குக்குளபள் நிப்ளமனப்னக் குன்று - கயனக்குக் 

கனயத்டண் வசூறேங் கமபிரின் மம  

குனயத்டண் வதநவு ளகமங்கு.'  
  

ழசமஞமட்டிற்கும் ளடமண்வ மட்டிற்கும் இவழத டயனனவப்மடி மடு 
ன்றும் என்று உநடமதிற்று.  இடற்கு ழபறு சய ளதர்கறம் உண்டு.  கங்க 
ணண்ம், ஈன ணண்ம் ன் இங்கு ஆமய்ச்சயக் குரிதபல்.  ழசமன 
ணன்ர்கநின் ஆவஞ பித இவக் கமத்டயல் மண்டி ணண்த்டயற்கு மம 
ணண்ம் வும்,  ளடமண்வ ணண்த்டயற்கு தங்ளகமண்ழசமன ணண்ம் 
வும், ளகமங்கு ணண்த்டயற்கு அடயமம ணண்ம் வும்,  ழசமன ழகந 
ணண்ம் வும் ளதர்கள் பனங்கமதி.  அவப ின்ன பிநக்கப்ளறும்.  இம் 
ணண்ங்கநின் உட்ிரிவுகள் பநமடு , மடு, ழகமட்ம், கூற்ம் ன்னும் 
ளதர்கநமல்  பனங்கய. பநமடு அல்மட ிரிவுகள் வனத டணயழ்ச் சங்க மநிழ 
இனந்டயனக்கயன் ன்டற்குச் சங்க டைல்கநில் அப்ளதர்கள் கமஞப்டுடழ 
சமன்மகும். 
  

இவக்கனய மடு, றுணம மடு, ழகமமடு, ம்ன மடு, ணவதணமமடு, ணனபர் மடு, ணமழமக 
மடு, னக்கமபமடு, ல்குன்க்ழகமட்ம், குண்டூர்க் கூற்ம், ணயனவக் கூற்ம், னத்டெற்றுக் கூற்ம் 
ன்னும் ளதர் சங்கச் ளசய்னேட்கநில் கமஞப்டுகயன்.  
  

ிற்ட் டணயழ் டைல்கநிறம் மட்டு பனக்குகள் தின்றுள்ந. வசபசணதகுபமகயத 
சந்டனெர்த்டய சபமணயகள் ழடபமம் டயனமட்டுத் ளடமவகதில் ணனகல் மடு , ளகமண்ல் மடு, குறுக்வக 
மடு, மங்கூர் மடு, வனைர் மடு, ணயனவ மடு, ளபண்ஞி மடு, ளமன்னூர் மடு, னரிவச மடு, 



 

 

ழபறெர் மடு, பிநத்டெர் மடு, ளபண்ஞிக்கூற்ம் ன்னும் ளதர்கவநக் குயப்ிட்டு ,  அபற்யறள்ந 
ஊர்கநில் எழமளபமன்ன் ளதனம் கூயனேள்நமர்கள்.  
  

ளரிதனமஞத்டயழ ழணன்ணனமடு, ழணற்கமமடு, ழகமமடு, ணனகல் மடு ன் பந்டள்ந. 
இங்ஙம் ிபற்றுள்றம் கமண்க. 
  

கல்ளபட்டுக்கவந ஆமனேணயத்ட அபற்யயனந்ட மட்டின் ிரிவுகவநப் ற்யத  
அரிதளசய்டயகள் ளபநிதமகய.  அவப எனளபமறு இங்ழக பிநக்கப்டும்; ழகமட்ம், மடு ன்ம் 
ிரிவுகள் ளடமண்வணண்த்டயறம் , பநமடு, மடு ன்னும் ிரிவுகள் ழசமனணண்த்டயறம் 
இனந்டயனக்கயன்.  ஊர்கள் ழசர்ந்ட என மடும் ,   மடுகள் ழசர்ந்ட என ழகமட்னம்  
ழகமட்ங்கள் ழசர்ந்ட என ணண்னம் ஆகும்.அப்டிழத    ஊர்கள் ழசர்ந்ட என மடும்  
மடுகள் ழசர்ந்ட என பநமடும்  பநமடுகள் ழசந்ட என ணண்னம் ஆகும்   ழகமட்த்டயன் 
உட்ட் மடு ன்டன் உட்ிரிபமக கூறு ன்ளடமன்றும் சயறு மன்வண கமஞப்டுகயட 
உடமஞணமக 'கநத்டெர் ழகமட்த்டக் கநத்டெர் மட்டுத்டன் கூற்றுத் டயனக்கறேக்குன்ம்  பனபட 
கமண்க.  இடன்டி ஊர், கூறு, மடு, ழகமட்ம், ணண்ம் ன் னவழத என்யன் ளமன்று 
உதர்ந்டபமகும் பநமட்டின் உட்ட் மடு ன்டற்குப் ிடயதமக கூற்ம் ன்டம் 
கமஞப்டுகயட.  'மண்டித குமசி பநமட்டுத் டஞ்சமவூர் கூற்ம் மமசயமத   பநமட்டுப் மச்சரற் 
கூற்ம், யத்டபிழமட பநமட்டு ஆவூர்கூற்ம்  யத்டபிழமட பநமட்டுக் கயனமர்க் கூற்ம் , 

ழகநமந்டக பநமட்டு உவனைர் கூற்ம் '  பனடல் கண்க.  ழசமன ணண்ணமட பநமட்டிற்கு 
ழணமக ளடன்கவ மடு, பகவமடு ன்னும் ிரிபிவனேம் உவத்டமதினந்டட.   இப்ிரிவு 
கமபிரிதமல் ற்ட்டமகும்.  'ழசமன ணண்த்ட ளடன்கவ மட்டு யத்டபிழமட பநமட்டு ஆவூர்க் 
கூற்த்ட ஆவூனவதமன்'  பனகயன்ட.  சய இங்கநில் ழகமட்ணமபட , பநமமபட 
கூப்மணல் , ணண்த்வட தடுத்ட மடு, கூற்ம் ன் கூப்டுகயன். 
  

ணண்ம், ழகமட்ம், மடு னடயதபற்யன் ளதர்கள் கமத்டயற்கு கமம் ணமயனேம் 
பந்டள்ந.  ளடமண்வ ணண்த்டயற்கு ளதங்ளகமண் ழசமன ணண்ம் ன்று ளதர் ற்ட்டு 
பிட்ட ளபநிப்வ.  'ளடமண்வ மம ளதங்ளகமண் ழசமன ணண்த்ட ஏய்ணமமடு '  
இங்ஙம் பனகயன்.  இவ்பமழ மண்டி மட்டிற்கு மம ணண்ம் ன்றும் , ளகமங்கு மட்டிற்கு 
ழசமன ழகந ணண்ம் ன்ம் ளதர்கள் பனங்கயனேள்நவண ' மண்டிமமன் மம ணண்ம் ' 

ன்றும், ழகமழரி ழணல்ளகமண்மன் ளகமங்கம ழசமனழகந ணண்ம் ன்றும் பனடமல் 
அயதமகும் அடயமம ணண்த்ட ளபங்கம மடு  பனடமல் ளகமங்கயற்கு 
அப்ளதனண்வணனேம் ளப்டும். ஈன மடும் ' னம்ணடி ழசமனணண்ம்' ப்ட்ட.  
இவபளதல்மம் ழசமன ணன்ர்கநின் ளபற்யக்கு அவதமநங்கள் ஆகும்.  
  

ளடமண்வ ணண்ம் 24 ழகமட்ங்கநமகவும் 79 மடுகநமகவும் பகுக்கப்ட்டினந்டட.  ' மநமறு 
ழகமட்த்ட னயனைர்க்ழகமட்ம்' , ' ழகமட்ழணம ரினமமன்கு கூறும ளறேத்ளடமன்மன் ' ன் 
கமஞக. 
ழகமட்ம் இனத்ட மன்கமப:- 

1. ஆனெர் 

2. இநங்கமடு 

3. ஈக்கமடு 

4. ஈத்டெர் 



 

 

5. ஊற்றுக்கமடு 

6. தில் 

7. கடிவக 

8. கமநினைர் 

9. கநத்டெர் 

10. குன்த்டயம் 

11. சயறுகவ 

12. ளசங்கமடு 

13. ளசந்டயனக்வக 

14. ளசம்னர் 

15. டமணல் 

16. டுவூர் 

17. ல்குன்ம் 

18. னனல் 

19. னயனைர் 

20. ழனைர் 

21. ணவஞதில் 

22. ளபண்குன்ம் 

23. ழபங்கம் 

24. ழபறர் 

ன். 
  

எவ்ளபமன்ன் ின்னும் ழகமட்ம் ன்ட ழசர்த்டக் ளகமள்க.  
  

ளடமண்வமடு ளதங்ளகமண் ழசமன ணண்ம் ன்று ளதளய்டயதபித்டம் அங்ஙழண 
ழகமட்ம் ன்னும் ிரிவுகவந உவத்டமய் , இனந்டட. ஆனெர் ழகமட்ம் , டுவூர் ழகமட்ம், 

ல்குன்க்ழகமட்ம், கமயனைர் ழகமட்ம் , திற்ழகமட்ம் , ஊற்றுக்ழகமட்ம், ளபண்குன்ழகமட்ம், 

ளசங்கமட்டுக்ழகமட்ம் , னயனைர்ழகமட்ம், னனற்ழகமட்ம், ணவஞதிற் ழகமட்ம், கநத்டெர்ழகமட்ம் 
னடயத ளதங்ளகமட் ழசமனணண்த்டயல் இனந்டபமக சமசஞங்கநமல் அயதமகும்.   னற்ட் 
சய ழசமனர்கமத்டயல் ழகமட்ம் ன்யனந்டட , ின் பந்ட ழசமனர் கமத்டயல் ழசமன ணண்த்டயன் 
ிரிவு னவப்டி பந மடு  ணமயனேம் இனக்கயட.   'ளதங்ளகமண் ழசமன ணண்த்டப் னயனைர் 
ழகமட்ணம குழமத்டங்க ழசமன பநமட்டு ணஞிணங்கநம் '  ன்ட உடமஞணமகும். . 
  

ழசமன, மண்டித, ழச ணண்ங்கநில் கூற்ம் , பநமடு னடயதவப த்டவஞப் குடயப் 
ட்டினந்டளபன்னும் பவதவ னப் பில்வ உவனைர் கூற்ம் ,  மச்சயற் கூற்ம், டஞ்சமவூர்க் 
கூற்ம், ளபண்ஞிக்கூற்ம் , ஆவூர் கூற்ம் , கனமர் கூற்ம், ட்டிகூற்ம், மம்னஞிகூற்ம்,  

ழபறெர் கூற்ம், எநினைர் கூற்ம் உத்டெர் கூற்ம், சூறர் கூற்ம் ன்னும் கூற்ங்கறம்; ணங்க 
மடு , ணனகல் மடு , ணனமடு, னயனைர் மடு, அறேந்டெர் மடு, ஆக்கூற் மடு, அம்ர் மடு, அடயவக 
ணங்வக மடு, இவதந மடு, வனைர் மடு,  ழடவூர் மடு ளமய்வக மடு, ணண்ஞி மடு, ளன்ணய 
மடு ,  னங்கம்வ மடு, வனைர் மடு, டயவனெர் மடு, ிம்னர் மடு, குறும்னர் மடு, ணயனவமடு, 

குறுக்வக மடு, பிநத்டெர் மடு, டயனக்கறேண மடு, டயனபமயமடு, ளபண்வஞனைர் மடு, மங்கூர் 
மடு, ளகமண்ல் மடு, எக்கூர் மடு, உத்டெர் மடு, மப்மமடு, வங்கமமடு, அம்ன மடு, கற்ிங்க 



 

 

மடு, ஊணத்ட மடு, கமசம மடு, ளடன்பமடு, ணீய்ளசங்கயநி மடு, திமடு, னக்கயநினைர் மடு,  ழணற்கம 
மடு, கமர்ழமக மடு, பபனயமடு, ிவூர் மடு, குனயடண்வ மடு, ல்மற்றூர் மடு, ரினைர் மடு, 

இவதமற்று மடு, ஊற்த்டெர் மடு, ணீழகமவன மடு , ழகம மடு னடயத மடுகறம் ; 

அனண்ளணமனயத்ழடபர் பநமடு , மண்டிதகுமசஞி பந மடு, யத்டபிழமட பநமடு,  மம 
பநமடு, மழந்டய சயம்ண பநமடு, உய்தளகமண்மன் பநமடு, க்ஷத்டயரித சயகமணஞி பநமடு, 

ழகநமந்ட பநமடு, தசயங்க குகமந பந மடு, மமசயத பநமடு, கவதம டயங்வக 
ளகமண்மன் பநமடு, பினடமஜ் தங்க பநமடு ன்னும் பநமடுகறம் ழசமனணண்த்டயல் 
இனந்டபமக கல்ளபட்டுக்கள் னடயதபற்மல் ளடரிபிக்கயன்ட.  
  

பநமடுகளநல்மம் ழசமனணன்ர்கநின் ளதர்கவநழத ளதமகக்ளகமண்டுள்ந. ழசமனனக்கு 
பநபர் ன்ட என ளதமகயன் அபர் ஆண் மடுகள் பநமடு ப்ட். அவ்பச்ழசமனர் 
கமத்டயழழத அவப உண்மதி ஆகயன் பந மடு ன்னும் ளதர் ளடமன்று ளடமட்டமகமட.. 
என கமத்டயல் மடு  பனங்கயதட ியளடமன கமத்டயல் பநமடு ன்மதட ன்டற்கு  

'ணனமம மமசயத பநமட்டுப் மச்சயற் கூற்ம்'  பனபட சமன்மகும். பநமட்டின் 
ளதனம் எவ்ளபமன கமத்டயல் ணமய பந்டள்நட.  டஞ்சமவூவத் டன்கத்டவத மடு என 
கமத்டயல் 'க்ஷத்டயரித சயகமணஞி பநமட்டு ணனகல் மடு ' ன்றும், ணற்ளமன கமத்டயல் 'மண்டித 
குமசி பநமட்டுத்  டஞ்சமவூர்க் கூற்ம்' ன்றும் ளபவ்ழபறு ளதர்கவந உவத்டமதினந்டட.  
  

ளகமங்குணண்த்டயன் ிரிவுகநில் ழகமட்ம் , பநமடு ன்னும் ளதர்கள் கமஞப்ட்டி.   அஃட 
இனத்ட மன்கு மடுகநமகப் குக்கப்ட்டுள்நட. அவப:-  

1. னந்டவ மடு 

2. ளடன்கவ மடு 

3. கமங்ழகத மடு 

4. ளமன்கறர் மடு 

5. ஆவமடு 

6. பமக்கமடு 

7. டயனபமபின்குடி மடு (வபதமனரி மடு)  
8. ணஞமடு 

9. டவத மடு 

10. டட்த மடு 

11. னபமஞித மடு 

12. அவத மடு 

13. எடுபங்க மடு 

14. பகவ மடு 

15. கயனங்கு மடு 

16. ல்றனக்க மடு 

17. பமனபந்டய மடு 

18. அண் மடு 

19. ளபங்கம மடு 

20. கமபடிக்கமடு 

21. ஆவணவ மடு 

22. இமசயன மடு 



 

 

23. கமஞ்சயக்ழகமதிமடு 

24. குறும்ன மடு 

ன். இபற்யல் சய மடுகட்கு இவஞ மடுகள் வும் ழபறு உள்ந.   னந்டவ மட்டின் 
இவஞ மடுகள் னத்டயப்ள்நி மடு , றேர் மடு ன். இங்ஙழண ழபறு சயவும் உள்ந. 
  

ழகமட்ம், பநமடு மடு ன் இன் இன் இத்டயல் இனந்டளபன்ட அபற்வச் 
சமர்ந்டபனம் ஊர்ப்ளதர் னடயத பற்மல் அயதமகும்.  'தங்ளகமண் ழசமனணண்த்டப் 
னனற்ழகமட்த்டப் னனல் மட்டுத் டயனளபமற்யனைர் , தங்ளகமண் ழசமனணண்த்டக் கநத்டெர்க் 
ழகமட்த்டக்  கநத்டெர் மட்டுத் டன் கூற்றுத் டயனக்கறேக்குன்ம் , உகுய்தக்ளகமண் ழசமனபந 
மட்டுத் டயவனெர் மட்டுத் டயனபிவணனடெர் , மண்டிதகுமசி பநமட்டு ணீழகமவன மட்டுத் 
டயனபமவஞக்கம, க்ஷத்டயரித சயகமணஞி பநமட்டு ணனகல் மட்டுத் டஞ்சமவூர் ' ன் கமண்க சய 
இங்கநில் ஊர்ளதழ ழகமட்ம் னடயதபற்யன் ளதமக அவணந்டயனத்டறம் அபற்வ அயடற்கு 
உடபிதமகும்   எளமபனய மடு இனக்கூறுவதடமகய 'பவக'  பனங்கயனேள்நட.  கங்கறம் 
ஊர்கறம் 'டினைர் , ற்று, ஊர், குவற்று' ன்ழமறம் ளதர்கநமல் பனங்கய.   சயற் சய ஊர்கள் 
டணக்குரித னம்ளதனன் சய அசர் ளதர்கவநனேம் ளதமக ற்று பனங்கறற்.   
'கனந்டயட்வக் குடிதம சுங்கந்டபிர்த்ட ழசமன ல்றர் , டயனக்கறேக்குன்ணம உகநந்ட ழசமன னம், 

ழசவூம ழசமன ழகந ல்றர், ழகமட்மறு ஆ னம்ணடிச்ழசமன ல்றர் , கனவூம னடிபனங்கு 
ழசமனனம், ரிமட்டு பிண்ஞழரிதம னம்ணடி ழசமன ல்றர் '  இங்ஙம் பனகயன்.  
கல்ளபட்டுகவந ஆமய்டயமல் இங்ஙம் அயதமகும் உண்வணகள் ணயகப் பமம்.  
  

மட்டின் ிரிவுகள் ளடமன்று ளடமட்டு இங்ஙம் ழபறு  பனங்கயபந்டமற் ழமழப 
இப்ளமறேட கள்நர்கள் ணயக்குள்ந ழசமன மண்டி ணண்ங்கநில் பனங்கய பனகயன்.   பந மடு, 

மடு னடயத  ிரிவுகறம் இப்ளமறேட பிபிக்கயக்கயன்.   மட்டின் ல்வகள் சய ஊர்கள் 
அநபிற் குறுகயனேம் உள்ந. இந்மடுகட்ளகல்மம் டவபமதிமர் கள்நர் குத்ழடமர் ஆடயன் 
இவப ளமடழப கள்நர் மடு வும், கள்நர் ற்று வும் பனங்குகயன்.  கள்நர்கறக்கு மட்மர் 
ன்னும் ளதர் ளமடபமக பனங்குகயட.  கள்நர் மடுகவநப் ற்ய ளடரிந்டபவ இங்ழக 
றேடகயன்ழமம் . 
  

ஈடர்ஸ்ன் ன்மர் றேடயத ' ளடன்ிந்டயத சமடய பகுப்ன பமறு' ன்னும் னத்டகத்டயல் ின் 
உள்நவப கமஞப்டுகயன். 
  

நதுரபக் கள்ர் ாடுகள் 

  

1. ழணல்மடு 

2. சயறு குடிமடு 

3. ளபள்றெர் மடு 

4. ணல்மக்ழகமட்வ மடு 

5. மகழரி மடு 

6. கண்ர் ணமஞிக்கம்  அல்ட கண்ஞன் ழகமட்வ மடு  

7. கண்ழடபி மடு 

8. னணவ மடு 



 

 

9. ளடன்ிவ மடு 

10. வனத மடு ன் 

னணவ மட்டுக் டவபவ ஆதர் னடிச்சூட்டுபட பனக்கம் .   ழணல் மமட பக்குத் 
ளடன, கயனக்குத்  ளடன, ளடற்குத் ளடன ன்று னென்று உட்ிரிவபனேவதட.   சயறு குடி மட்டின் 
உட்ிரிவுகள் ;ஆண்டி , ணண்வ தமர், பீணமகமநி ன் ளடய்பங்கநின் ளதர்கவநனேவத.   
ளபள்றெர் மட்டின் உட்ிரிவுகள்;  ழபங்வகப்னய, ளபக்கமய னய, சமணயப் னய, சம்ணட்டி ணக்கள், 

டயனணமன்,சமனேம் வத் டமங்கய ன் ழமன்வப சயபகங்வகச் சரவணகதில் 14 மடுகள் உள்ந.  
ஆண்டிற்ளகமனனவ டயமன்கு மட்டின்   டவபர்கறம் சுர்ஞ னெர்த்டயஸ் பமணய   டயனபினம 
சம்ந்டணமய்க் கண்ழடபிதில்   கூடுபட பனக்கம். உஞ்சவ, ளசம்ளமன் ணமரி, இவு ழசரி, 

ளடன்ிவ,  ன் மன்கு மடுகறம் சயபகங்வக சணீில்  ணற்ளமன குடயதமகும். 
  

மண்டி மட்டிறள்ந  கள்நர் மடுகவநப் ற்ய, கள்நல் , வணத் ணஞிபமச சஞமத  

சுபமணயகறம் , சயபகங்வக , சயஞ்சரபி ஸ், ழசமணசுந்டம் ிள்வந ன்கு ஆமய்ந்ட ளடரிபித்டவப 
ின்பனப. 
  

1.ழண மடு :  இட ந்ட ளடனபமக ிரிக்கப்ட்டினக்கயட.   அபற்யல் ழணவ ளடனபமட 
சயங்கன் ட்டி னடயத ட்டு ஊர்கவநனேம் , ளடற்கு ளடனபமட ளடற்கு ளடன னடயத ட்டு 
ஊர்கவநனேம் , பக்கத் ளடனபமட பல்மநப்ட்டி னடயத 27 ஊர்கவநனேம் த்டக் கட்டு 
ளடனபமட சயட்ம் ட்டி னடயத 10 ஊர்கவநனேம் , ப்ன மட்டு ளடனபமட டயனக்கமவஞ 
னடயத 8  ஊர்கவநனேம் உவத. இபர்கள் அனகர் ழகமதில் கள்நனகவ பனயப்டுகயன்பர்கள்.   
கள்நனகர் ழகமதில் ழடர்டயனபினமக்கநில் ட்டுப் ரிபட்ம் னடல் ணரிதமவடகள் இபர்கறக்குண்டு 
சயங்கன் ட்டி அம்க்கமர்கள் ம்வதமகக் கள்நனகர் ழடபஸ்டமம்   டர்ணகர்த்டர்கநமக  

இனந்ட பனகயன்மர்கள்.  ணடவ, டல்மகுநத்டயல் கள்நனகர்க்கு ச் சயந்ட ணண்கப்டி இபர்கநமல் 
வளற்று பனகயட. 
  

2.டுவு மடு: இட ழணறர் னடயத 20 உர்கவநனேவதட. 
3.சயறு குடி மடு: இடற்கு ளசனங்குடி மடு ன்றும் ளதர் உண்டு.  இட கரன பநவு,  ழண னடயத 
ிரிவுகவநனேம் ,  ஊர்கவநனேம் உவதட னன்ன ளபள்றெனம் இபர்கட்கு கரழ்ட்டினந்டட.   
ளபள்றெர் ணன்பன் சயன்மண்டி ன்பமல் சயறு குடிதமர் டத்டப்ட்ர். இட ளபள்றெனக்கு 
ழணற்கயல் இனக்கயட. 
4ளபள்றெர் மடு: இட பக்கு ழபள்பி மடு பீமண்டித ல்றர் ஆகயத ளபள்நறர் மடு , ன்று 
கூப்டும்.  இந்மடு ளபள்நறர், அம்ககமன் ட்டி, உங்கன் ட்டி குயச்சயப்ட்டி, ணம் ட்டி, 

ன்னும் ந்ட ணமகமஞங்கவநனேவதட.  இபற்யல் ளபள்நறர் ணமகமஞம் 9 ஊர்கவநனேம், 

அம்க்கமன் ட்டி ணமகமஞம் 9 ஊர்கவநதம் , உங்கன் ட்டி ணமகமஞம் 9 ஊர்கவநனேம், குயச்சய 
ட்டி ணமகமஞம் 9 ஊர்கவநனேம், ணம் ட்டி ணமகமஞம் 11 ஊர்கவநனேண உவத ணற்றும் இந்மடு 
னண்பமசய கவ, ழபங்வகப் னய, சம்ணட்டி கவ, வக்கமன் கவ, சமய்வ டமங்கய, ளபக்கர்ய 
கவ, சயப் னய கவ, டயனணமன் கவ, ளசம்னய கவ, ழகமப்ன் கவ, ணனபமதன் கவ ளதன்னும் 
11 கவகநமக ிரிக்கப் ட்டினக்கயட. கவளதமன்றுக்கு   இண்டு கவதம்ம் உண்டு.  மட்டுத் 
டவபர் மடு னறேடக்கும் டவபமபமர்.  இந்மட்டிழ வனக்கமத்டம்ணன் ழகமதில்.   பல்டிதமன் 
ழகமதில்  இண்டு ழகமதில்கள் உண்டு.   இந்மட்டிர் ளபள்வந ணவக்கள்நர் அல்ட ளபள்றெர் 
மட்மர் ப்டுபர்.  ணமகமஞக்கூட்ம்,  மட்டுக்கூட்ம்  இன பிடக் கூட்ங்கள் இங்ழக உண்டு 



 

 

ணமகமஞக்கூட்ம் ன்ட என அம்னம் , குடிகறம் கூடுபட.  மட்டுக் கூட்ம் ன்ட மட்டுத் 
டவபனம்,  22 கவதம்ங்கறம் ணற்வக் குடிகறம் கூடுபட ீடய(சயபில்) பனக்கும் , குற் 
(கயரிணயல்) பனக்கும் டீர்க்கயன் ஞ்சமதத்டகறம் உண்டு.   அமடம் பனம்டி ழகமதிறக்குச்   

ழசர்க்கப்டும்.  இந்மடு சயபகங்வகக்கு ழணற்ழக ந்ட வணல் டெத்டயல் உள்நட. மடு னறேபடம் 
்ு்க்குவத 20 சட வணல் இனக்கும். 
5.அஞ்சூர் மடு::- இட ணடவதின் கயனக்ழக ன்ிண்டு வணயல் உள்நட; டணமக்கய, குண்ஞனூர் 
னடயத  ஊர்கவநனேவதட. 
6.ஆறூர் மடு:- இட சயபகங்வகதின் ழணற்ழக ந்ட வணயர் உள்நட; எக்கூர்,மறழகமட்வ 
னடயத  ஊர்கவநனேவதட.  இந்மட்டு டவபர்கறக்குச் ழசமன னம் சயபன் ழகமதியல் ட்டுப் 
ரிபட்ம் ணயதமவடகள் உண்டு  

7.ணல்க்ழகமட்வ மடு:- இட சயப கங்வகதின் பக்ழக 8 வணயல் உள்நட' 

ணல்கமக்ழகமட்வ, ணமம்ட்டி, யனைர் னடயத ஊர்கவநனேவதட. 
8.ட்ணங்கநம் மடு:- இட ட்ணங்கம் னடயத  ஊர்கவநனேவதட. டயனபிவநதமல் 
னமஞத்டயழ கூப்ளற் அட்ணமசயத்டய தனநித ட்ணங்வக ன்னும் டநம் இடழப. 
ணல்மக்ழகமட்வ மட்டுக்கும் ட்ணங்கந மட்டுக்கும் டயனக்ழகமட்டினேர் ளனணமள் ழகமதில் 
ழடர்டயனபினமக்கநில் ட்டு ரிபட்ம் ணரிதமவடகள் உண்டு.  
9..மகழரிமடு:- இட கமழரி, கமழரி, கம் ட்டி னடயத  ஊர்கவநனேவதட 
இந்மட்டிற்கு மகழரிதிறள்ந சயபன் ழகமதில் அம்மள் ழகமதில்கநில் ல் ரிவணகறம் 
ணரிதமவடனேம் உண்டு. 
10..கண்ர் ணமஞிக்கம்  :- இட கண்ர் ணமஞிக்கம் னடயத 13 ஊர்கநனேவதட.  இந்மட்டிற்குக் 
கண்ர் ணமஞிக்கம் அம்ணன் ழகமதியறம் குன்க்குடி னனகப்ளனணமன் ழகமதியறம் , 

ழடமட்சயதம்ணன் ழகமதியறம் ழடர் டயனபினமக்கநில் ட்டுப்ரிபட்ம் னடயத ணரிதமவடகறம் 
ல்ம உரிவணகறம்உண்டு. 
11..குன்ங்ழகமட்வ மடு:- இட கல்ல் குன்ணமகமநிதம்ணன் ளதவக் ளகமண்ட. 
இந்மட்டுக்குத் டவபர் ழணப்னங்குடிதில் உள்நபர்கள்.   இபர்கறக்கு மண்டிமடு ணடயடட்டமன் , 

டயவளகமண் ளரிதமன், சயறுக்ளகமந்டய னடயத ட்ங்கள் உண்டு, இபர்கள் டயனளபங்கத்டமவக் 
குளடய்பணமக உவதபர்கள், கண்ஞினந்டபர்க்கு கண் ளகமடுத்ட என க்டனவத பனயதிர் ,  

இபர்கள் மண்டி ழபந்டரித்டயல் ழணழ குயத்ட ட்ங்கறம் ,  மதக்க அசரித்டயல் அபர்கட்குரித 
மசுந்ட பமசணமவனேம், சயபகங்வக இமணமடனம் அசர்கநித்டயல்  இட்வத் டீபட்டி, இட்வச் 
சமணவ, டண்டிவக, சுனட்டி, இவக்கம் ீயகுஞ்சம்,  சமபிக்குவ, கமபிச் ளசண்ம, ளபள்வநக்குவ,  

சயங்கக்ளகமடி, அனுணக்ளகமடி, கனக் ளகமடி, னயக் ளகமடி, இக்ளகமடி, ணீக்ளகமடி ஞ்சபர்ஞக்ளகமடி 
ன்னும் டயளட்டு பினடகறம், கமண்டீன் ன் பினடமபநினேம் ளற்பர்கள்.   கமவநதமர் 
ழகமதில்,  கல்ல் டயனச்ழசமழணசுர் ழகமதில், சயறு பதல் னம்னடீ மடர் ழகமதில் ன்னும் 
சயபமதங்கநின் ழடர் டயனபினமக்கநில் இபர்கள் ழணற்கண் பினடகறன் பந்டு் ட்டுப் ரிபட்ம் 
னடயத ணரிதமவடனேரிவணகள் ளறும் பனக்கம் னவதபர்கள்.   இந்மடு ளடற்ழகம கமவநதமர் 
ழகமதிறணட் பக்ழக ஆங்குடினேம் ழணற்ழக கல்றம் கயனக்ழக ழகமதிமம் ட்டினேம் 
ல்வதமகவுள்ந  ஊர்கவநனேவதட.  இந்மட்டுக்குத் டவபர் டணட இறுடயக் கமத்டயல் 
டணக்குப் ின் டவபமக இனக்கத் டணட குடும்த்டயல் டக்கமளமனபர்க்குப்   ட்ங்கட்டுபட 
பனக்கம்.  இபர்கவநப் ்ு்ட்த்டச் சமணய ட்த்ட தம  பனங்கய பனகயமர்கள்.  



 

 

12.டயமற மடு:- குன்ங்ழகமட்வ மட்டியனந்ட கயனக்ழக கல் பவதில் டயமன்கு மடுகள் 
உள்ந.  அவப றே கயவந டயமறமடு ன்னும் ளதமல் பனங்குகயன்.  
அவப:- குன்ங்ழகமட்வ மடு , ளடன்ிவ மடு, இவுழசரி மடு, உஞ்சவ மடு, ளசம்ளமன்ணமரி 
மடு, கப்றர் மடு, சயம்ம மடு, இனப்ம மடு, ழடர்ழமகய மடு,பழமகய மடு, ழகமம மடு, 

ஆற்ங்கவ மடு, றேழகமட்வ மடு,  னத்ட மடு ன்.  இந்டப் டயமன்கு மட்மனம் 
கண்ழடபிதில்  ணகமமடு கூடுபட பனக்கம். இபற்யல் ளடன்ிவ மடு, இவுழசரி மடு, உஞ்சவ 
மடு, ளசம்ளமன்ணமரி மடு ன்னும் மன்கு மட்டிற்கும் கண்ழடபி சயபன் ழகமதில் ழடர் 
டயனபினமக்கநில் ட்டுப்ரிபட்ம் னடயத ணரிதமவடகள் உண்டு.   றேபன் ழகமட்வ சயபன் 
ழகமதில் ழடர் டயனபினமக்கநில் ளடன்ிவ மட்டுக்குப் ட்டுப்ரிபட்ம் னடயத ணரிதமவடகள் 
உண்டு.  இவபதன்யத் டயனபமடவூர் மடு, கரனக்கடிமடு ன்னும் மடுகறம் உள்ந.  
13.டயனபமடவூர் மடு:- இட ழணறர்த் டமறகமபில்  ளடன்கயனக்கயல் உள்நட;  இவப்ட்டி 
கபவப்ட்டி னடயத ஊர்கநனேவதட.  
14.கரக்குடிகமடு:- இட ணடவக்கு ழணற்கயல் உள்நட டயனபமநர், டங்கன் ளசமக்கமண்டித் ழடபர் 
ன்னும் ஏர் அன்ர் ழசடமடு, கற்கமடு ன்னும் இண்டு மடுகவநப்ற்ய றேடயதனுப்ிர்.   அபர் 
ளடரிபித்டடி ழசடமடு ன்ட4 ணமகமஞனம், 25 ஊர்கறம் உவதடமகும் கற்க மடு ன்ட 7 

ணமகமஞனம் 30 ஊர்கறம் உவதடமகும் னன்குயத்ட டயனபமடவூர் மடும் கரனக்குடி மடுழண 
னவழத ழசட மடு, கற்கமடு ன்னும் ளதர்கநமவ் ளடரிபிக்கப்ட்டினக்குழணம ளபக் கனடப் 
டுகயட. 
  
  

ின் உள்நவப னடக்ழகமட்வச் சரிடத்டயற்கமஞப்டுப  

  

கூற்ம் வும், மடு வும், மடு பகுக்கப்ட்ட.  கூற்ம் ளனம் ிரிவு; மடு அடன் 
உட்ிரிவு, ழகமமமட உவனைர்க் கூற்ம் (பமல்), எநினைர்க் கூற்ம் (ளடன் ழணற்கு) உத்டெர்க் 
கூற்ம் (பழணற்கு) வும் கமமமட ணயனவக் கூற்ம் , அடநிக்கூற்ம் வும், 

குக்கப்ட்டினந்ட. ிற்ட் ழசமனமண்டிதர் கமத்ட   பநமடு ன்றும், மடு ன்றும் ிரிவுகள் 
ற்ட். 

னடக்ழகமட்வச் சரவணதில் உள்ந பநமடுகள்:-  
1. மம பநமடு 

2. தசயங்க குகம பநமடு 

3. இட்மடி ளகமண் ழசமன பநமடு  

4. கவதமடயங்வக ளகமண் ழசமன பநமடு  

5. பினடம தங்க ழசமன பநமடு  

6. ழகந சயங்க ழசமன பநமடு 

7. சுந்ட மண்டித பநமடு 

ன். இப்ளதர்கள் ின்மநிறம் பனங்கய பமதி " 

டயனபமநர்கள்  சர்கவ இமணசமணயப் னபபர்கள் படீ்டியனந்ட வனத ட்டிற் கண் மதர் 
றேபர் ளதர் னன்ன கமட்ப்ட்ட.   அபர்கட்கு உரிதபமக றே கூற்னம், டயளட்டு மடும் அடயற் 
கூப்ட்டுள்ந.  அபற்றுள் கூற்ங்கள்: 'ணயனவக் கூற்ம், னத்டெர்க்கூற்ம், அனம்னர்ககூற்ம், 

டயனக்கமக்கூற்ம், ளடமகவூர்க் கூற்ம், னத்டெர்க் கூற்ம்.  அனம்னர்க்கூற்ம், டயனக்கமக்கூற்ம், 

ளடமகவூர்க் கூற்ம், ளகமடுணறெர்க்கூற்ம், இவநதமகுடிக் கூற்ம் ன்.  மடுகள்:- கனங்குடி 



 

 

மடு, உதர்ளசம்ி மடு, கமவச உனக்கு மடு, டமடயனக்வக மடு, உகு சயந்டமணஞி மடு, ழடமமடய 
மடு, ணடவ உடதபநமடு, பமகுள்ந பநமடு, ழச ழசமன மண்டி பநமடு, ளபள்பி மடு, கமமடு, 

வகக்கு மடு, ளணய்கண் மடு பிரிஞ்சயங்க மடு, ளடமநசயங்க மடு, ளசம்ளமன் மடு, னடுக்கு மடு 
ன். 

டயனபமநர் S. குணமசமணய ழணல்ளகமண்மர் அபர்கள் ஏர் ளசப்னப் ட்தத்டயயனந்ட றேடயத 
கள்நர் மடுகநின் ளதர்கள். 
  

"டந்டய மடு, ணவப்ள்நி மடு, அய்வூர் மடு, அஞ்சு னகமடு, ரிணங்க மடு, ழணத் டபமகுடி, 

கரனத் டபமகுடி மடு, ளகமள்வக மடு, ளசங்குந மடு,  ளணல் ளசங்குந மடு, கரன ளசங்குந  மடு, 

னநினைர் மடு, ளசங்கஞி மடு, ிம்வ மடு, கமம்னண்டி மடு, சயத்டர்குடி மடு,  ழண ணகமமடு, கரழ் 
ளபங்வக மடு, குநணங்க மடு, சயத்டத்ட மடு, வதக்ழகமட்வ மடு,  கமசமங்ழகமட்வ மடு, 

ளடன்ண மடு, எக்கு மடு, உத்ட மடு,ட்டுக்ழகமட்வபநமடு , கப்ிங்கம மடு, அஞ்சுபண்ஞப் 
த்ட மடு, கல்மக்ழகமட்வ மடு, அய்தறர் மடு, ளடன்த்ட மடு, ணத்டச்ளசனக்குடி மடு, 

அன்பமசற்த்ட மடு, கண்டபமந்டத மடு,  ழகமட்வ த்ட மடு, ிங்கநக் ழகமட்வ மடு, 

ழணப்த்ட மடு,  ளரித கூத்டப் மடு, அந்டமங்கய கரனமளல்ய மடு, படுவூர் மடு, டயனணங்கக் 
ழகமட்வ மடு, மப்மமடு, னசயரி மடு, ின்வனைர் மடு, பிற்குடி மடு, அம்ன மடு, ஆங்குடி மடு, 

யசயய மடு, மற மடு, கமசம மடு, ழகமனூர் மடு,  சுந்டர் மடு, ணயன்மத்டெர், ளமனனைர் மடு, கயநினைர் 
மடு, ணல்மக்ழகமட்வ மடு, ணவனமடு, கமபல் மடு, கமபிக்ழகமபில் மடு, பல் மடு, ணமவ 
மடு, ட்ணங்க மடு, கண்ர்ணமஞிக்க மடு, கம்னூர் மடு, மவகனைர் மடு, ளசனக்குடி மடு, 

ளடனழமகய மடு, இனப் மடு, ய்ப்மம்ம மடு, பன்மடு, னத்டமடு, சயம் மடு, ளசம்ளமன்ணமரி 
மடு, சரழ் ளசங்வக மடு , திறபமன்  ழகமட்வ மடு,  ழணறர் மடு, ளபள்றெர்மடு" ன் 

டஞ்வசக் கள்நர் ணகம சங்கம் அவணச்சமகயத டயனபமநர் ம ிள்வந அபர்கள் 

(ி..,ி.ல்.,) பமதிமகக் கயவக்றற் ளசய்டயகள் ின் பனப: 
  
 

மட்டின் ளதர் (டஞ்சமவூர்) மட்டின் னடற்கவ ளமடத்டம் 

கமசமமடு ளடக்கூர் ழகமதி 

ழகனூர் மடு ளடக்கூர் ழகமட்வடத்ளடன 

ின்வனேர்மடு ின்வனைர் ின்வனைர் 

ளடன்ண மடு ளடமன்ண மடு ..... 

கன்ந்டங்குடி மடு ழணவனைர் . . . . . 

உத்ட மடு னடவூர் ழகமதிறர் 

எக்கூர் மடு ழணவனைர் . . . . 

கரன எக்கூர் மடு கரவனனைர் . . . . . 

டயனணங்கக் ழகமட்வ மடு  ழணவனைர் . . . . 



 

 

ளடன்த்ட மடு ழவனைர் அப்மம்ழட்வ 

மபநமடு டுபமக்ழகமட்வ . . . . . . . 

ம பந மடு டுபமக்ழகமட்வ . . . . . 

வங்கம மடு வங்கம மடு . . . . 

படுகூர் மடு ளடன்மடய . . . 

ழகமதில்த்ட மடு கம்வ த்டம் ழகமதில்த்ட 

சுந்ட மடு பநணங்ழகமட்வ . . . . . 

குநீள் பநமடு டவதண்மர் ழகமட்வ கம்ர் ழகமதில் 

மப்ம மடு ளடற்குக் ழகமட்வ சங்கமர்ழகமதில் 

அம்ன மடு ளடற்க பக்குளடன ளசங்குழணடு 12மன் பிடுடய அம்னழகமதில் 

பமகவ மடு குனங்குநம் . . . . . 

பணவ மடு கட்டுபமன் ட்டி . . . . . 

ளகமற்வக மடு ளசங்கயட்டி கூம் ட்டி . . . . . . 

ரிணங்க மடு மதனண்மன்ட்டி ளபண்வதன்ட்டி 

ளசங்கந மடு பிமயப்ட்டி ளமடினைர் 

ழணவத்டபமகுடிமடு சூரினைர் . . . . 

ணீளசங்கயநி மடு . . . . . . . . 

டண்டுகனண்மடு . . . . . . . . . . 

அவக்கங்கமத்டமடு அள்றெர் . . . . 

ிம்வ மடு ிம்னர் . . . 

கண்டி பந மடு டுக்கமழபரி . .. . 

பல் மடு இநங்கமடு . . .. 

டந்டய மடு த்டணமங்குடி . . .. 

பமமப்னர் ளமன்ம் பிடுடய . .. . . 

ஆங்குடி மடு ஆங்குடி . .. . 



 

 

பீக்குடி மடு பமண்மன் பிடுடய டயனணஞஞ்ழசரி 

கமமடு டயனபங்குநம் . .. . . 

ழகம மடு . . .. . .. . . 

ளனங்குறெர் மடு ளனங்கறெர் . . . .. 

கமர்ழதமக மடு . . . . . . .. . 

ஊணத்ட மடு சயங்கபம் . . . . . 

  

கள்நர் மடுகநில் இடகமறும் ளடரிந்டவப இங்கு எனபமறு றேடப்ட்.   இவப இன்ம் 
ன்கமமய்ந்ட எறேங்குடுத்டற்ம. 
  

இி, மட்டுக் கூட்த்டயன் இதல்ிவச் சயயட பிநக்குடம்.  
டஞ்வச சயல்மக் ளகசட்டிதரில் (1906) ின் பனணமறுகூப் ளற்றுநட. 

" கள்நர் மடுகநில் கயமணப் ஞ்சமதத்ட பனக்கணமக இனந்ட பந்டட. ழபநமநர் னக்கத்வடப் 
ின்ற் ஆம்ித்டவணதமல் இட யன்றுபிட்ட.   கயமணத்டயல் னக்கயதணமபர் அம்கமர் 
ப்டுபர்.  இபர் ஊரிறள்ந சயல்வசச் சச்சவுகவநத் டீர்த்ட வபப்ர்.  வதரில் 
ழணமபமகக் ளகமள்நப்டுபர்.  சய சணதங்கநில்  கயமணப் ஞ்சமதத்டமர்கள் என்றுகூடிப் 
ளமடக் கமரிதங்கவந ஆமய்படண்டு". 

  

ளடன்ிந்டயத சமடய பகுப்ன பமறு ன்னும் ஆங்கயப் னத்டகத்டயல் , 

  

"சயபகங்வக ணீன்டமரிதில் டயமன்கு மடுகள் உள்ந.   டயமன்கு மடுகநின் ிடயயடயகறம் 
ஆண்டிற்கு எனனவ சுபர்ஞனெர்த்டய சுபமணயதின் டயனபினம பிதணமய்க் கண்ழடபிதில் 
கூடுபட பனக்கம்" ன்று குயத்டயனக்கயட. 
  

"ளபள்றெர் மடு ந்ட ணமகமஞங்கவநனேவதட. டயளமன கவகநமகப் ிரிக்கப்ட்டினப்ட. 
எனகவக்கு இண்டு கவதம்ணமகும்.  மட்டுத்டவபர் மடு னறேடக்கும் டவபமபர்.  
ணமகமஞக்கூட்ம், மட்டுக்கூட்ம்  இனபவகக் கூட்ங்கள் உண்டு.   என அம்னம்,  குடிகறம் 
கூடுபட ணமகமஞக்கூம்.  மட்டுக்கூட்ம்  ன்ட மட்டுத்டவனம், இனத்டயண்டு 
கவதம்ங்கறம் ணற்வத குடிகறம் கூடுபடமகும்.   ீடய (சயபில்) பனக்கு, குற் (கயரிணயல்) 
பனக்குகவநத் டீர்க்கம் கனகங்கள் (ஞ்சமதத்ட) அங்கு உள்ந " ன்னும் இச்ளசய்டய னன்னம் 
கமட்ப்ளற்றுள்நட. 
  

"ந்ட கயமணத்டயர் என்று ழசர்ந்ட கமங்கதன் ன்மவத் டவவணதமக 
ற்டுத்டயளன்றும், அடற்கமகச் சற்யறனள்ந மன்கு கயமணத்டயர் அடயகமரிகள் கமங்கதவனேம் , 

அபவச் ழசர்ந்டபர்கவநனேம் டமக்கயளன்றும், ின் இந்மல்பனம் கமங்கதமல் ழடமல்பினேற்றுத் 
டவக்கு என ணமயம் ழகமதிறக்குக் ளகமடுக்க ழபண்டிதடமதிற்று ன்றும் ளடுங்குடிக் 
கல்ளபட்டில் குயப்ிட்டினக்கயட". 

  



 

 

"இபர்கநில் டவபர்கவந ற்டுத்டபடயல் ழடந்ளடடுப்ன (க்ஷன்) ந்ட பந்டட.   
ந்டபட்டி ழணல்ளகமண்மன் ன் டவபன் எனகமல் டன்ம்ிளதமடும் , ணற்னள்ந 
டவஞபர்கழநமடும் ளபநிச்ளசல் ழர்ந்டளமறேட ,  ழணல்ளகமண்மவத அத்வடவத 
அத்டவவண ழதற்றுக்ளகமள்றம்டி ளசய்டர் , அம்ணமட யதமதபிசமவஞதிறம்,  கமரித 
யர்பமகத்டயறம் அவ்பநவு டயவண பமய்த்டயனந்டள்.   இக்கூட்த்டயற்கு 

(கமன்ிழக்கு)  ணடவ அசர் டவவணதில் உடபி கயவத்ட பந்டட.  ணடவதின் 
ிடயயடயகள்  டயனச்சயமப்ள்நிதில் இனந்டளகமண்டு பரி பமங்கய இக்கூட்த் டவபர்கறக்குக் 
ளகமடுத்ட பந்டர்.  சயர் இக்  கூட்த்டயமல் சயற்சய டன்ங்கள் உண்மதி ன்று 
யவத்டமறம், இக்கூட்த்டயர் ணவந்ட  எற்றுவணனேினந்டடமல் டயனச்சயக்ழகமட்வக்கு னன்ன 
அபர்கள் உடபி ளசய்டட ழமல் ப்ளமறேடம் உடபி ளசய்தம்டி டவஞதமகப் ளற்றுக் 
ளகமள்நமம்.  டயனச்சயக் ழகமட்வவத னற்வகதிட் ணகம்ணடயத  சயப்மய்கநின் டமக்கடவபிக் 
கள்நர்கநின் டமக்குடறக்ழக ணயக டுங்கயளன்ட எவ்ளபமனபனக்கும் ளடரினேம் " ன்று , டயனச்சய 
ளபளண்டு கமஸ்ளட்ஸ் கூயதினக்கயன்ர்.  னடக்ழகமட்வச் சரிடத்டயல் இவ்பமறுகள் 
கமஞப்டுகயன். 
  

இங்ழக கமட்டிதபற்யயனந்டம் ிபமறு தமம் ஆமய்ந்டபற்யயனந்டம் மட்டுக்கூட்த்டயன் 
இதல்ிவப் ின் பனணமறு ளடமகுத்டக் கூமகும்:-  
  

கள்நர் மடுகநில் உள்ந எவ்ளபமன ஊர்கநிறம் கள்நர் குத்டபரில் எனபழம ழம 
டவபமக இனப்ர்.  அபர்கறக்கு அம்க்கமர் அல்ட மட்மண்வணக்கமர் ன்ட 
சயப்னப்ளதமகும்.  சய இங்கநில் கமரிதக்கமர் ன்றும் ளசமல்படண்டு.   ஊரிறள்ழநமர் 
ல்மபிடணம பனக்குகவநனேம் அம்கமரிம் ளடரிசபித்டக் ளகமள்ந அபர் பனக்குகநின் 
உண்வணவதக் கண்யந்ட, எனனனம் ழகமஞமட டுவு யவதமகத் டீர்ப்ச்ளசய்ட பிடுபர். 
பனக்கமநிகறம்  டீர்ப்ிற்குக் கட்டுப்ட்டு ப்ர்.   அம்கமர் ன்னும் உரிவணவதப் ஞம் னடயத 
க்கமஞத்டமறம்  எனபர் டயடீள அவந்ட பிடுபடயல்வ.  அட ம்வதமக பந்ட 
ளகமண்டினப்ளடமன்மம்,  எனக்கமல்  அம்கமர்க்குச் சந்டடயதில்மட ழமய்பிடின் , அபவச்சமர்ந்ட 
டகடயனேவத ழபறு தமவதமபடஊமர் ழடர்ந்ளடடுத்டக்ளகமள்பர்.   அம்கமர் ளமனள் குன்ய 
வ்பநவு நிதபமகப் ழமய்பிடினும் அபட உரிவணக்கப் றேட பனபடயல்வ.   சய 
சணதங்கநில்ளண்டினம் கூ அவ்வுரிவணவத பகயத்ட த்டபமமபர்.  என மடு அல்ட மட்டின் 
குடயதில் (ணமகமஞத்டயல்) உள்ந எவ்ளபமன ஊர் அம்க்கமனம் ஆண்டிற்கு எனனவ 
கூடுபடண்டு.  இட மட்டுக் கூட்ம் அல்ட ணகமமடு ப்டும்.   மட்டின் னடற்கவ அல்ட 
டவக்கயமணத்டயறள்ந அம்கமர்,  ணற்வனைர்கநின் டவபர்கறக்கு ணகமமடு கூ மள் 
குயப்ிட்டுத் டயனனகம் அனுப்னபர்.  குயப்ிட் மநிழ மட்டின் ளமடத்டத்டயல் கூட்ம்   

ஆம்ணமகும். 
  

எவ்ளபமன மடு அல்ட மட்டின் உட்ட் ணமகமஞத்டயறம்   ழடனும் ம் என  ளடய்பம் 
இனக்கம்.  அத்ளடய்பத்டயற்குக் கமப்னக் கட்டித் டயனபினமச் ளசய்தத் டீர்ணமித்டற் ளமனட்மகப் ளனம் 
மறம் மட்டுக் கூட்ம்  கூடும் ஆமல் அப்ளமறேழட மட்டின் உட்ட் கயமணப் ளமட 
பனக்குகளநல்மம் ளகமண்டு பப்ளறும்.  ரி குநம், பமய்க்கமல், ல்வப்னம் ன் ற்யனேம் 
ணற்றும் பவகதமகவும் என கயமணத்டயற்கு  ணற்ளமன கயமணத்டன் ற்ட்டுள்ந 
ிஞக்குகளநல்மம் அப்ளமறேட ளகமண்டுபந்ட பமடயக்கப்டும்.   மட்டுணக்கள் ளனந்டயநமகக் 



 

 

கூடுபடம் உண்டு ினும் அபர்கள் ழபடிக்வக மர்ப்டன்ய இவழத தமடம் ழசுடல் ளசய்தமர்.   
அம்கமர்கள் ணமத்டயழண ழசய னடிவு ளசய்டல் ழபண்டும்.   பனக்கு ணயகுந்ட பிடுழணல் கூட்ம் 
ளடமர்ச்சயதமய்ப்  மள் வளறுபடனண்டு.   ல்ம பனக்குகறம் தமனக்கும் 
ணத்டமஙகயன்யத் டீர்த்ட வபக்கப்ட் ின்ழ டயனபினம யச்சதிக்கப் ளறும்.   மட்டுக் 
கூட்த்டயன் டீர்ப்னகள் ல்மம் றேத்டனெணன்ய பமய்ளணமனயதமகழபதினக்கும்.   த்டயளணறேடயப்டயவு 
(ரியஸ்டர்) ளசய்டம் ிழ்ச்சய ணயகுகயன் இக்கமத்டயல்  இச்ளசதல் வ்பநவு பிதப்வத் டனபடமகும்! 
ளபறும் பமய்ளணமனயக்கு  னன்ன அவ்பநவு ணடயப்ினந்டட. பமய்ளணமனயத் டீர்ப்ிற்கு தமபனம் 
கட்டுப்ட்டு ந்ட பந்டர்.  இவ்பமமக உர்பனக்குகளநல்மம் அவ்வூர் டவர்கநமறம் ,  மட்டு 
பனக்குகளநல்மம் மட்டு கூட்ங்கநமறம் என கமசும் ளசபின்ய உண்வண கண்டுனடிவு 
ளசய்தப்ட்டு பந்ட.  இப்ளமறேழடம பனக்கமநிகநிற் ளனம்மனம் டம் ளசமத்டக்கவநளதல்மம் 
இனந்ட னடிபில் ஏட்மண்டிகநமகய பிடுடல் கண்கயன்ழமம்.   சட்த்டயற்ழய ணன்யன்கண் ய 
பிடும்.  பக்கரற் கூட்த்டயர்க்கு மட்டிறள்ந வன ணக்கநின் த்டயல் கனத்டண்மபடயல்வ.   
வனகறக்கு ன்வண ளசய்த அபர்கறக்கு வ்பநழபம பன்வணனேண்டு.   அவ்டிதினந்டம் தமர் 
க்ழகமடு ளகட்மல் ன்ளன்று அளபர்கள் பனக்குகவநப் ளனக்கழப னதறகயன்ர்.   அபர்கறக்கு 
உண்வணதமகழப உதர் ழமக்கம்  இனக்குணமதின் இப்ளமறேடள்ந பநபிற் மடயதநபமக ழபனும் 
பனக்குகள் குவந்ட பிடும் ன்டயல் தணயல்வ.  இமம ழடபர் னடம வனத ழசமன 
ணன்ர்கள் கமத்டயல் ஊர்ழடமறும் ஞ்சமதத்டகள் இனந்ட , மட்டின் ஆட்சய சயயடம்பனத்டணயன்யச் 
ளசவ்வபதமக வளற்று பந்டயனத்டவ அயபிக்கும் கல்ளபட்டுச் சமசங்கள் 
ண்ஞிந்டவுள்ந.  அம்னவதர்ட மநவபில் அனகயபந்ட இப்ளமறேடள்ந யவவண 
சம்பித்டயனக்கயட.  அசமங்கத்டயர் சயற்சய இங்கநில் கயமணப் ஞ்சமதத்டகள் ற்டுத்டயப் 
மர்க்கயன்ர். அபற்யன் டன்வணனேம், தனும் இப்ளமறேட பிநக்கணமகச் ளசமல்றடற்கயல்வ.   
இந்டயதமபிறள்ந அசயதற் கயநர்சயதமநர்கநில் என குடயதமர் டங்கள் ளகமள்வககநில் ஞ்சமதத்டச் 
சவ ற்டுத்டபடம் என்மகக் ளகமண்டினக்கயன்ர்.   அஃடவ்பநவு தநிக்கு ளணன்ட ின்ழ 
ளடரிதக்கூடும்.  அட யற்க, கள்நர் குத்டயர்க்குப் ஞ்சமதத்டம் , மட்டுக் கூட்னம்  ளடமன்று 
ளடமட்டுள்ந பனக்க ழணதமடயன் அபர்கள் ணீண்டும்   அவபகவநக் கமத்டக்ழகற் டயனந்டயத 
னவதில் ற்டுத்டய த்டயக்ளகமண்டு பனபட நிழடதமகும்.   அவ்பமறு த்டயபரின் அபர்கட்கும்,  

மட்டிற்கும் வ்பநழபம ன்வணதண்டு.  அசமங்கத்டயனம்,  ினம் அபற்வ ஆடரிக்கழப 
கவணப் ட்டினக்கயன்ர்.  ல்மபற்யற்கும் எற்வணழத இன்யதவணதமடட. 
  

றநன்காயல் 

  

இி, மடு கமபயன் இதற்வகவத சயயட பிநக்குடம் 

  

கள்நர் குத்ட இப்ளமறேட அசமனேம், குறுய ணன்மனேம் உள்நமட கமபல் 
இங்ழக டுத்டக் கமட் ழபண்டுபடன்று.  வத மட்மவணக்கமவ ற்யழத 
இங்கு கூபட. இன்ழமர் ண்டு அசமனேம், குறுய ணன்மனேம் பிநங்கய 
இனந்டவணதமறம் அம்வணக்கமம் பவதில் குறுய ணன்ர்கநமய் 
இனந்டயனத்டமறம் இபர்கநட ளசல்பமக்கயற்கு ி பகுப்ிர் ளரிடம் 
கட்டுப்ட்டினக்கயன்ர். எவ்ளபமன மட்மவணக் கமர் அல்ட அம்க்கமர் 



 

 

கமபயல் ற்  ஊர்கள் அங்கயனேள்ந. உடமஞணமக டஞ்வச யல்மபின் 
ழணற்கு க்கத்டயல் உள்நபர்கநில் கமங்கத அம்க்கமவ னடன்வணதமகக் 
கூமம் . அபர்கட்கு ளசன்ப்ட்டிம் பவதில் கமபற் கயமணங்கள்  இனந்ட 
ன்ர்.  அடுத்ட, மதனண்மர் , ழசமனகர், ழசமனங்கழடபர், ழணல்ளகமண்மர், 

மட்வதர், ளசமம்ிதனத்டசு, பன்ினண்மர், ளகமடும்னமதர், கண்டிதர் 
னடமபர்கவநக் கூமகும். இடயயனந்ட இன்மர்க்கு இன்ின் கயமணங்கள் 
 இபர்கள் ங்கயட்டுக்ளகமண்டினந்டர் ன்ட பிநங்கும்.  கமபர் கயமணம் 
ன்டயல் இபர்கறவத உரிவணனேம், கவணனேம், ன்ளபன்று மர்ப்ழமம். ஏர் 
அசனுக்கு குடிகள் பரிளசறத்டபட ழமன்ழ கயமணத்டமர்கள் இபர்கட்கு 
ஆண்டுழடமனம் பரி ளசறத்டபர்.  பரி டித்டிதமழபனும், கயமணத்டமர் என்று 
ழசர்ந்ட ளணமத்டணமக ழபனும் ளசறத்டபடண்டு.  ணற்றும் அம்க்கமர் படீ்டில் 
கல்தமஞம் னடயத க்குங்கமங்கநில் கமஞிக்வக ளசறத்டபடண்டு.  
இவ்வுரிவணவத ளற்றுக்ளகமள்றம் அசு கமபர் டணட கமபயல் உள்ந ஊர்கநில் 
வ்பவக கநவும், ளகமள்வநனேம், யகனமணல் மர்த்டக்ளகமள்றம் கட்டுப்மடுவதர்.  
கநவு யகனமணல் மர்ப்ளடன்மல் டமம் ளசன்று கமத்ட யற்டயல்வ;  ஆட்கவந 
அனுப்ி கமப்டம் இல்வ.  டம் பயவணதமறம் ஆவஞதமறம் மட கமப்மமபர்.  
இன்மனவத அசு கமபயல் உள்ந ஊர் ன்று ளடரிந்டமல் டயனர்கள் அவ்பனயச் 
ளசல்ணமட்மர்கள்.  என கமல் ழடனும் கநவு யகழ்ந்ட பிடின் கயமணத்டமர் 
அம்க்கமனக்கு ளசய்டய ளடரிபிப்ர்.  அம்க்கமர் டம் ஆட்கவந  
இங்கறக்கு அனுப்ி கநவு ழம ளமனவந வ்பமற்மழனும் ணீட்டுக் 
ளகமடுப்ர்.  சய சணதங்கநில் அம்ணக்கமர் டம் வகப்ளமனள் ளசவு ளசய்ட ணீட்க 
ழனம்.  இடயல் கயமணத்டமர்க்கு வ்பநவு ன்வணதினக்கயளடன்று மனங்கள். சய 
சணதங்கள் அசு கமபர் சயர் டபம பனயகநில் த்டறம் யகனக்கூடிதழட.  அட 
குயத்ட அம்னவழத ளபறுக்கத்டக் கடமகட.  டற்கமத்டயல் மட்டின் சமட மட 
கமப்னக்கு ழமலீஸ் வ ற்டுத்டப்ட்டினக்கயட.  டைற்யல் 90 ஊர்கறக்கு அடன் 
சம்ந்டழண இல்வ.  அவ்வூர்கநில் ழடனும் யனந்ட பிட்மல் அபர்கள் கங்கநில் 
உள்ந அடயகமரிகறக்குத் ளடரிபிக்க , அன்ழமனத்டவவபப் டிப்டிதமகப் ளற்றுப் 
ழமலீசுக்கமர் பந்ட மத்ட ழடனும் றேடயக் ளகமண்டு ழமகயன்ர்.  இடயல் 
வ்பநவு ம்வணவத மம் டயர் மர்க்கனடினேம்?  இடழமடு எப்ிட்டுப்மர்க்கும் 
ளமறேடடமன் வனத அசு கமபயன் தன் பிநங்கம யற்கும் .  அம்கமர்கட்கு 
அன்ழமர் கமபறட்ட் கயமணத்ட ணக்கள்  டமம் ஆண்டுழடமறும் ளசறத்டம் பரி 
னடயதபற்வக் குயப்ிட்டுப் மட்தங்கறம்,  னயகறம் றேடயக் 
ளகமடுத்டயனக்கயன்ர் அசமங்கத்டயர் அபற்யல்  ட்தங்கவநக் வகப்ற்ய 
பிட்ளன்றும், ட்தம் ளற்யனந்ட சயரிம் அவபகவந பமங்கயக்ளகமண்டு 



 

 

அபர்கட்க உகமச் சம்நம் ளகமடுத்ட பந்டயனக்கயன் ளன்றும் அயகயன்ழமம்.  
டமங்கள் ம்வதமக அவந்ட பந்ட பனபமவத இனந்ட  கமஞத்டமல் 
அம்கமரிற் சயற்சயர்  டத்டம் ளனந்டன்வணவத இனக்கவும் ழர்ந்டட.  இப்ளமறேட 
ளனம் மன்வண அசு மபர் எனயந்டபிட்ட.  சயற்சய இங்கநில் னவணவத 
யவவுகூர்ந்ட, அன்னள்நி எனபவகதம சம்ந்டம் 
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயன்ர்.  இி, அம்கமர்கள் அச கமபல் னவவத 
மடுபட ளமனத்டணமகத் ழடமன்பில்வ, இபர்கள் டம்னவத யங்கவந ன்கு 
திரிட்டுத் டம் உவனப்ிமர் பனகயன் ளமனள் ளகமண்டு டம்ட் பமழ்க்வகவத 
மத்டய வதர்க்கும் இதன் உடபிளசய்ட ளகமண்டு அளயதில் 
யற்மர்கநமதின் வ்பநழபம சரனம் சயப்னம் ய்டபமர்கள்.  வனத மநில் இபர்கள் 
அசு கமபல் னய ளற்வணக்குச் சய சமன்றுகள்்ு் கமட்டி இவ்படயகமத்வட 
னடிப்ழமம்.  ிபனவப, பிஞஞனூர்ப் ட்டி,  டயனபமநர் ன. கந்டசமணயச் ழசமனங்க 
ழடபர் அபர்கநிணயனந்ட ணடனவண ணமஞபர் டயன. ப.ீ உகடமசக் ளகமடும்னமதர் 
பமதிகக்கயவத்ட வனத (க்குவத இனடைறு ஆண்டுகநின் னந்டயத ) 
டுகநிற் கண்வப:- 
  

1. 'ஈசுப u ஆி t 152 பமயளகமண்மனம் சரவண ளபண்ம மட்டில் கூவனைவச் ழசர்ந்ட 
பபின்ம் னண்டிதிறக்கும் இனசப் மதமர் , னத்டக் கனப் உவதமர் மங்கநினபனம் 
ரிணங்க மட்டில் பிண்ஞனூர்ப்ட்டிதியனக்கும்   த்டயச் ழசமனகமர் குணமர் குஞ்சமன் 
ழசமனகமர்க்கு ழணன்கமபர் ளமனப்ன னயளகமடுத்டப்டி .  
னயதமபட பபிண்ஞம் னண்டி ணமகமஞத்டயல் மதத்டவதமர் கயமணம் உட்ட் ம்னவத 
கயமணம் 12 . இந்ட ன்ிண்டு கயமணத்டக்கு ம் பனம் என்றுக்குப் ளமனப்ன ளகட்டி 12 ளமன் 
ளகமடுத்டக்ளகமண்டு பனழபமணமகவும்.  இந்ட ழணன்கமபல் கல்றங் கமழபரி னல்றம் னணய உள்நபவ 
ஆண்டு அனுபித்டக் ளகமண்டு சுகத்டயழ இனப்ீமகவும் .  
  

2. அக்ஷத  uவட  t 72 னத்டயங்க ளட்டிதமர் கயமணணம  டவணங்கம் 
அகங்குடிதம (ளமவந) ?  டவணங்கத்டயல் இனக்கும் ளட்சுணஞளட்டிதர் 
ல்ப் ளட்டிதமர், கமநத்டய ளட்டிதமர், ணளட்டிதமர், னசமரிசயன்த்டம்ி 
உவதமர், கயடீர்த் உவதமர், ளட்வ ச்வச உவதமர், அகத்டயல் இனக்கும் 
ணகமங்கள் ளகமண்வதம, வசய்தம, யங்கய்தம, ணன்க்ழகமன், ணவபக்ழகமன், 

ளனச்சயக்ழகமன் மங்கள் அவபனம் யணங்கந மட்டியனக்கம் கனத்ட 
கமங்வகதர் , ழபமனேட ழசமனகர் இபர்கறக்கு ழணன் கமபல் னயறேடயக் 
ளகமடுத்ழடமம் .  இடற்கு  பனம் என்றுக்கு ளமனப்ன ணடவ சக்கம் 10 இந்ட 10 

ளமன்னுக்கு கனத்ட கமங்கதர் மடயக்கு 5 ளமன்னும் ழபமனேட ழசமனகர் மடயக்கு 5 

ளமன்ம் பனம பனம் ளகமடுத்டபனழபமணமகவும்.  இந்ட டிக்கு சம்ணடயத்ட 
மங்கள் அவபனம் கமபல் னயளகமடுத்ழடமம்.  



 

 

சமக்ஷயகள்:- சயறுபமச்சூர் ல்ப் ளட்டிதர், ளனணமதிற ல்ப்ளட்டிதர்... .மட்டுக்கஞக்கு 
ளங்கமடிள்வந 

  

3. டமட u வபகமசய  t 132  யணங்க மட்டியனக்கும் கனத்ட கமங்வகத அம்க்கமர்   கரனத் 
டபமகுடிவதச் ழசர்ந்ட ளசங்கயப்ட்டிதியனக்கும் ஏந்வடதம ழணல்ளகமண்மர் அம்க்கமர், 

கனபிப்ட்டிதியனக்கும் மவணதம ழணல்ளகமஞமர் அம்க்கமர் இபர்கறக்கு கூவகனைர்ச் சரவண 
மட்மர் ளசகமட உவதமர் ணற்றும் உள்ந உவதமர் கயமணத்டக் குடிதமபர்கள் ஆகயத மங்கள் 
ழணன்கமபல் ட்வதம் றேடய ளகமடுத்ழடமம்.   ழணன் கமபமபட கூவகனைர், ணமணந்டெர், பீதங்கம், 

கனத்டநங்குயச்சய இந்ட கயமணம் மன்குக்கும் ளமனப்ன ணடவச்சக்கம் ளமன் 20. ளசந்ட அநம்நம் 
, கயனஷ்ஞமனம், ளனணமள் மவநதம், சயத்ழடரி, வனைர், பமடய, அசங்குடி, சயறுமக்கம், உத்டர், 

டயனபந்டவ, சும்றர், மடமங்கய, தமர்மவநதம், ில்மங்குநம், சயறு யம, ளறுயம, 

ட்மக்குயச்சய, பகவப் மடய, ணமபியபவக, ஆண்டிதணம், ஆகயத இனட கயமணத்டக்கு ம் 
ளமனப்ன ணடவச் சக்கம் ளமன் 90. இந்ட  20 கயமணம் உட் கயமணம் 24 க்கும் ளமனப்ன 
ணடவச்சக்கம் ளமன் 10.  இந்டப்டிக்குச் சம்ணடயத்ட ழணன்கமபல் ட்தம் ளகமடுத்ழடமம். . . . .  
இடற்குச் சமட்சய:- சயகம்னர் ளரிதஉவதமர், சயறுணடவ டயனழணிப் வதமச்சய. 
  

ஆாம் அதிகாபம் 

  

கள்ர் சரித்திபம் 

ஆமம் அடயகமம் 

ன்ணக்கள், டற்கம யவண, சரர்டயனத்டம் 

  

  கள்நர் அல்ட அவதர் குத்டபர் அசமனேம்,  குறுய ணன்மனேம்,  அவணச்சமனேம்,  

வத்டவபமனேம் ளடமன்று ளடமட்டு இனந்ட பந்டயனப்ட னன்ன கமட்டித பமறுகநமழ 
அயதமகும், இங்ஙழண சயந்ட க்டர்கறம், ஜமிகறம், னபர்கறம் , பள்நல்கறம் ஆக 
ண்ஞிந்ட ளரிழதமர்கள் இக்குத்டயல் இனந்டயனக்கயன்ர்.  
  

ளரித னமஞத்டயற் கூப்ட் டயனத்ளடமண்ர்கநில்   கூற்றுபர், சயங்கனவதவதர், 

தடிகள் கமபர்ழகமன், கனற்சயங்கர், ளணய்ப்ளமனநமர் ஆகயத பனம் இக்குத்டக் 
குறுயணன்மபர், டயனணமல் அடிதமனள் எனபனம் , ளரித டயனளணமனய னடயத ஆறு சயந்ட 
ிந்டங்கநிதற்ய மன்கு கபிப்ளனணமள் ன்னும் ட்ம் ளற்பனம் ,  டயனபங்கத்டயற்  
டயனப்ஞிகள் இதற்யத ளரிதமனணமகயத   டயனணங்வகதமழ்பமர்  இவ்பகுப்ிளன்ட ிசயத்டம்.  
இபர் டயனணங்வக ளதன்னும் மட்டிழ ழடமன்யத சயற்சமகயன் டயனணங்வக ணன்ன் வும் 
கூப்டுபர்.  இபனவத மசுங்கநிமல் இபனக்குரிதபமக அயதப்டுகயன் கமன் , கயகன்ய 
னடயத ளதர்கநியனந்ட இபனவத பீனம் ,  ழர்வணனேம் னடயத ன்கு பிநங்கும்.  
ல்யவுவதமர், இபட பமற்யற் கந்டள்ந னவந்டவகவந ீக்கய உண்வண 
கமஞற்மமபர். இவ்பமழ்பமட ளனவண அநபிட்டுவக்கற்மடன்று , டயனழபங்கத்வட தமண் 
னித்ளடமண்வணமனுக்குத்  டயனழபங்கனவதமன் சங்கமனய ல்கயதடமனேம், அத்ளடமண்வணமன் 
டயனணகநமமத  அர்ழணல் ணங்வகதமவத்  டயனணஞஞ் ளசய்ட டமனேம் டயனணவ ணமன்ணயதம் 
கூறுகயன்ட.  னவதடவதன் ன்மன் எனபன் பீழசமனக்குத் டண்த்டவபன்   ன்றும்,  

http://www.chennainetwork.com/kalki/ps/ps1-6.html


 

 

டயனணமல் த்டயதிற் சயந்டபளன்றும் டயனக்கண்ஞன னமஞம் கூறுகயன்ட.   னவதடவதன் 
ளமங்கல் ன்று இபன் ளதமல் பனங்கும் டயனபனழட இபட த்டயதின்   ழணன்வணவதப் னப் 
டுத்டம்.  கமடுளபட்டிதின் சயபத்டய ழணன்வணவதத் டயனபிவநதமற் னமஞத்டமல் அயதமகும். 
இவ்பமறு  னன்ன கூப்ட்டுநட. இக்குத்டக் கனஞமகத் ளடமண்வணமன் ன்மன் எனபன் 
அசற்கு அவணச்சமதினந்ட, டயனபமனொரில் டயதமழகடஸ்சட டயனபடிதில்   கந்டமன் ன்று 
கனஞமகத்ளடமண்வணமன்  ன்டம் என்மக இனத்டயமழழத அபட அன்ன னடயர்ச்சயவத 
அயதமகும். 
  

'அனஞதத் ளடமண் வபனந்டம ளன்னுங்  

கனவஞவதப் மர்னறேடங் கமஞத் - டயனபடிக்கரழ்  

ணன்னுங் கனஞம கத்ளடமண்வ ணமன்பந்டமன்  

ன்னுந் டயனச்சயன்த் ளடம்ிமன். ' 
  

ன்று டயனபமனொனமக் கூறுபட கமண்க. டயனபங்கத்டயல் சயற்சமதினந்ட  அகநங்க 
மட்மள்பமர் ன்மர் இமணமடேசட சரளன்றும், சயந்ட க்ளடளன்றும் னன்ழ கமட்டினேள்நமம்.  
  

னத்டவதர், னவதடவதர்,ளசனயதடவதர், ல்படவதர் ன்மர் ழமப்  
ட்ப்ளதர்கள் டவதர் ன்ம் ளதனன் ழசர்ந்ட கள்நர்கறக்கு பனங்குகய  ளபன்றும், 

'இபபம......டயனழபங்க மடம' 'ழடன்ிந்ட.......ிந்டமன் னன்' ன்னும் ட்டுக்கநமற் குயக்கப்டும் 

டயனழபங்கமடர் ன்னும் பள்நல் கள்நர் குத்டயல் ளசனயதடவதர் ன்னும் 
ட்னவதபளன்றும், மண்டி மடு ஞ்சனற் ளமறேட சங்கப்னபர்கவந     பபவனத்ட 
ஆடரித்டபனும், ழசமன மட்பனும் ஆகயத ஆஞ்ழசரி ணதிந்டன் ன்னும் உகமரினேம் 
இக்குத்டபழ ளதன்றும், இக் குத்டவபவக் குயத்ட னெபவதர் பண்ஞம் ன்ளடமன ிந்டம் 
உண்ளன்றும், இக்குத்டபரில்  சயந்ட டணயழ்ப்னபர்கறண்ள ணகம பித்டபமன் 
ணீமட்சயசுந்டம் ிள்வநதபர்கள் அடிக்கடி மமட்டிக் கூறுபடண் ளன்றும் ணகமணழகமமத்டயதர் 
உ.ழப.சமணயமட தபர்கள் இநங்கமடு ற்ணயழ்ச்சங்கத்டயன் ஏர் ஆண்டு பினமபில் டவவண பகயத்ட 
ளமறேட கூயனேள்நமர்கள். 
  

ன்னூயன் ளடமல்றவதமநம ணதிவ மடமல்   இந்டப் த்ளடச்சனம் னபி னகழ் னவண 
அபித னூறட் ண்ங் கயனழபமன் வகபன ழணய ளதண்டிவச யவ ளதர் இமச பித்டயப் 
ல்படவதன் கர்ச்சய ளதன்யக' ன்று சயப்ித் ழடமடப்ளற் அபித உவதமசயரிதமகயத 
ல்படவதனம்,   அகப்மட்டுவகமம மல்பண்ஞழடபன் பில்படவதமர் ன்மனம் 
கள்நர் குத்டயளன்ட ழடற்ம். 
  

ணயக அஞித்டமத கமத்டயறம் இவ்பகுப்ில் கற்ழமர் ல் இனந்டயனக்கயன்ர்.   
டத்டனூரியனந்ட அண்ஞமசமணய மமள்பமர் டயனபமவக்கம ணீட ' டயனளபண்ஞமபற்ழகமவப'   
ஏர்அகப் ளமனட்ழகமவப மடினேள்நமர்.   டத்டனூரியனந்ட ககசவச் சர்க்கவதப் மமள்பமர் 
'ிம்வக் ழகமவப'  ஏர் அகப்ளமனட்ழகமவப மடினேள்நமர்.   ளசங்கவனைரியனந்ட குனந்வடக் 
கநத்ட ளபன்மர், 'ஞ்சமட்சம னம்ணமவதந்டமடய '  ஏர் அந்டமடய மடிதள்நமர்.   அடற்கச் 
சமத்டக்கபிதநித்ட ழசமசமபடமம் ழபமனேடக் கபிமதர் ,  ழசமசமபடமம் சபஞப் ளனணமள் 
கபிமதர் னடயத னபர்கள் கநத்ட ளபன்மவப் ளரிடம் னகழ்ந்ட மடிதினக்கயன்ர்.   



 

 

ிம்னரியனந்ட மசச்சர்கவதப்  மமள்பமர் 'டயனவபதமற்ந்டமடய' ன்னும் ிந்டம்மடி, 

ணமகமபித்டபமன் ணீமட்சய சுந்டம் ிள்வநதபர்கள் னன்ன டித்டடக்கமட்டி  

ிள்வநதபர்கநமறம், டயதமகமசச் ளசட்டிதமபகநமறம் சமத்டக்கபிதநிக்கப் ளற்ர்.  
  

ணகமபித்டபமன் ணீமட்சயசுந்டம் ிள்வநதபர்கள் மடிதட:  
ணவனடிபமழ் ணமழடபன் பண்ளசபிக்கண் பமக்கு  

வளதடை ழமர்ந்டன மசன் --ிவடேடமர்  

வகதமற்ந் டமடயபர்னங் கஞ்சந் டயகழ்கனி  
வததமற்ந் டமடயதவத் டமன். 
  

டயதமகசச் ளசட்டிதமபர்கள் மடிதட: 
ணன்னுடயன வபதமற்யன் பமழ்ண மர்ச்ளசபிக்குத் 

டன்னு ணனறவணதின் ளசமல்மகும்-- ன்னூல்கள்  

ந்டம டயிழடமர் மசன் ளசமதணக  

பந்டமடய ளதன்னு ணட. 
  

னண்டி பவீதம பமண்வதமர் டயனப்னபஞ மடர் ணீட ழடமத்டயங்கள் மடிதினக்கயர்.   
இநங்கமடு, உத்டெர், கவதக்குடி, டுக்கமழபரி, னடயத இங்கநில் டணயழ் னவண னேவழதமர் 
சயற்சயர் இனந்டயனக்கயன்ர். சய ஆண்டுகநின் னன் அன்ம்ட்டீதத்டயற்கு பிநக்கம் றேடடய 
'டனக்க பிநக்கம்'  ளபநிப்டுத்டயத ழசமணசுந்டம் ிள்வநனேம் இவ்பகுப்ிழ. ளமடபமக 
இக்குத்டபர் டணயனயழ அநவு கந்ட ஆர்பனம் ற்றுனவதர் ன்று கூறுடல் ளமனந்டம்.  
  

னென்மண்டின் னன் இவ்வுகயல் னகறேம்வவபத்டச் ளசன்மனம் , கல்பிதிறம். 
பண்வணதிறம், ற்குஞத்டயறம் ணயக்கமனம், அசஞ்சண்னகமர், ின்த்டெர் மமதஞசமணய தர், ய. 
சடமசயபபிஞ்வசமதர்,  சர்க்கவ இமணசமணயப் னபர், ன.ம.அனஞமசக்கபிமதர்,  ழகமம 
கயனஷ்வஞதர், பி. சமணயமடப்ிள்வந னத்டசமணய தர்,ழசடமண மடயதமர் னடயத ண்ஞிந்ட 
னபர்கநமற் னகழ்ந்ட மப்ளற் ளனவண பமய்ந்டமனம் ஆகயத அரித்ட பமணங்கம் ழகமமசமணய 
குமட இமசமநிதமர் இக்குத்டபளன்ட தமபனம் அயபர்.   ழசமனபந்டமன் 
சண்னகம்ிள்வநதபர்கநமல் றேடப்ட் ளடமல்கமப்ிதப் மதி பினத்டய ன்னும் னத்டகம் 
இமசமநிதமபர்கநமல் டயப்ிக்கப்ட்ளடன்வட அடன் னகழபட்டிின்றும் அயதமகும்.   ணற்றும் 
ிள்வநதபர்கள் அப்னத்டகத்டயல் ன்ய கூல் ன்னும் குடயதில் இமகமநிதமவக் குயத்டக் 
கூயதினப்ட ழமக்கத்டக்கட. அட, 

  

" ின்ன சுபமணயகள் கட்வநப்டி னவழத மதிபினத்டய னடமதி அச்சயடுணமறு கனடயக் 
குழமடய பனம் வட ணமடம் டஞ்வச ளசன்ழன். ளசன்று ழபவ ளடமங்கயத சயமறட் சுங்கண்டு 
உஞளபமனயத்டக் கயவப்டுத்டயற்மகயன் அச்சயடு னதற்சயனேம் யன்ட.  அக்கமவ, க்கு ணயக்க 
ண்ினம், பளணமனய, ளடன்ளணமனய ஆங்கய டைமமய்ச்சயழத ளமறேட ழமக்கும் 
பிவநதமட்மகவுவதமனம், ின சயகமணஞினேம், பள்நறம் ஆகயத அரித்டபமணங்கம் ணகம மம   

வ பம. ழகமமசமணய குமட மசமநிதமபர்கள் ன்வத் டம்னெர்க்கவனத்டச் ளசன்று ,  
ன்ணனத்டபவக்ளகமண்டு  ணனந்டநித்டம், ழபடனஞர்ந்ட அந்டவக் ளகமண்டு கயக சமந்டய 
னடமதி ளசய்டம் ிஞி டீர்த்ட , ளபண்ளமற்கமசு னந்டைற்யன்ழணமக ன்ிணயத்டம்   ளசவு 
ளசய்டடவுணயன்ய, அப்ளமறேட ழடகபன்வண ளதக்கயன்வணதமல்   டணக்குள்ந 



 

 

இன்யதவணதமடபமகயத உகயதல் பற்வனேங் கனடமணல் டமழண ரிழசமடயத்டம் , ிவக்ளகமண்டு 
ரிழசமடயப்ித்டம் இப்னத்டகத்வடப் டயப்ித்ட னடித்டப் ழனடபினரிந்டமர்கள்.   அபர்கள் ளசய்ட 
உடபிழததன்யக், குஞணமட்சயனேம் ன்மறினந்ட னகயத் ளடரிந்ழடமகயன் அபர்கநட மட்வ 
றேவணனேம் ணப்ழல்ழன்" ன்ட. 
  

இபாசாினார் 

கபந்ரதத்  தநிழ்ச் சங்கத்தார்   எழுதி சயினிட்ட   இபாசாினாபயர்கது 
யாழ்க்ரக  யபாறு: 
  

" கல்பிதயளபமறேக்கங்கநிறம் பண்வணதிறம் ழணம்ட்டு பிநங்கயத 
இப்ளனந்டவகதமர் ிழணமடெட ஆண்டு கமர்த்டயவகத் டயங்கள் 17-ம் மள் 
அரித்டபமணங்கத்டயல் ளனயக்கயனவணனேவத ஏர் ிக் குடும்த்டயல்  

ிந்டபர்.  இபர் இநம்னபத்டயல் கும்ழகமஞத்டயறள்ந ஆங்கயப் மசமவதில் 
ளணற்யக்குழன் பகுப்ிற் டித்டக் ளகமண்டினந்டபர்.  அவ்ளமறேழட குடும்மம் 
ளமறுக்க ழர்ந்டவணதின் டிப்வபிடுத்ட ஊனக்கு  பந்ட பிட்மர்.  ினும் 
கல்பிதில் இபனக்கயனந்ட பினப்ம் ழணன்ழணறம் பநர்ந்ழட பந்டட.  டணட 
ன்ிண்மம் பதடயயனந்ழட ழதமகடைல்கள் டிக்க ளபண்டுளணன்னும்  

அபமவுவதபமய்  அபற்வத் ழடடிப் டித்டம்.  ளரிழதமர்கள் வ உசமபினேம் 
ழதமக டேட்ங்கவநத் ளடரிந்ட பந்டழடமடு,  ழதமகப்திசயனேம்  ஏநவு ளசய்ட  

பந்டமளத்  ளடரிதபனகயட. டயனணந்டயம் னடயத ழதமக டைல்கநியனந்ட 
ஆதித்டக்கு  ழணற்ட் மல்கள் இபனக்குப் மனண்டு ணனத்டப டைல்  ழசமடய 
டைல்கநிறம். இனக்கு திற்சயனேண்டு.  பளணமனயப் திற்சயனேம் ளற்யனந்டமர்.  சயறு  

னபந்ளடமங்கயழத சயந்ட ளபமறேக்கனம், ளடய்பத்டயனேம், உமகமத்டன்வணனேம் 
உவதமதினந் டமமகயன்,  இபடபமழ்க்வக டெய்வணனேம், ளனவணனேம் பமய்ந்ட 
ளடன்ட டயனபமநர் ளமன். மண்டித்டவத்ழடபபர்கள், அசஞ்சண்னகமர் 
னடயத னவத ண்ன அபற்வப் ளரிடம் பநர்த்டபனபடமதிற்று.  அக்கமந் 
ளடமங்கயழத ணடவ னடம இங்கநில் சங்கங்கள் கூடும் ளமறேளடல்மம் 
டபமட ளசல்படம், னபர்கழநமடு அநபநமபிதின்னபடம், டணயழ் டைமமய்ச்சய 
ளசய்படம், ளனஞ் ளசமற்கநிறள்ந   சங்கங்கநில் இபர் டவவண பகயத்டம் 
ளசமற்ளமனயவுகள் னரிந்டணயனக்கயன்ர்.  ிஞபம், ழதமகம் ன் ளமனள்கவந 
குயத்ட னென்று மன்கு ணஞிழங்கள் அனவணதமகப் 
ழமசயதினக்கயமர்.ழடற்ம்.ணடவதில் டணயழ்ச் சங்கம் யறுபப்ளற்ட இபனக்குத் 
டணயனயல்  ணயக்க ஆர்பனம், திற்சயனேம் உண்மபடற்கு ட யகழ்ச்சயதமதினக்க, 

  



 

 

ஏமண்டு, ணடவத் டணயழ்ச்சங்கத்டயன் ஆண்டு பினமவபத்  டஞ்வசதில் ணயகவும் 
சயப்மக த்டயவபத்டமர்.  ணடவத் டணயழ்ச் சங்கத்டயன் யவழபற்ற் கனக 
உறுப்ிமகவும், ம் சங்சத்டயன் னபமகவும், ணற்றும்  சங்கங்கநின்  

ளடமர்வதமகவும் இனந்டயனக்கயர்.  டம் ணிமகயத கள்நர் குணக்கள் 
கல்பி னடயதபற்யல் ழணம்ட்டுத் டம் னம்ளனவணதின் றேபமடயனக்க 
ழபண்டுளணக்கனடய  இந்திபகுாதிர்   சங்கம்   ஏர் சங்கம் யறுபி 
த்டயபந்டமர்.  டஞ்வச யல்ம ழமர்டிறம் டமறக்கம ழமட்டிறம்  ஆண்டுகள் 
உறுப்ிமய் இனந்டநமர்.  டம்னவத ஊரில் டைல் யவதம், ணனத்டப யவதம் 
னடயத ற்டுத்டய வபத்டமர்.  அத்டயற்கு ணயகுடயதம யயம் றேடய வபத்டமர்.  
ணட ளனணமட்சய ளமனந்டயத ந்டமம் மர்ஜ் அசர் ளனணமன் டில்யணம கரில் 
னடிசூட்டிக்ளகமள்றம் அவணதத்டச் ளசன்று டரிசயத்ட பந்டமர்.  டயனபமபடுடவ 
ஆடீத் டவபர்கவநத்  டம்னெனக்கு றேந்டனள் பித்டப் னசயத்ட அபர்கள் 
உபந்டநித்ட ளமற்ககங்கறம் ளற்மர்.  டணயழ்ப்னபர்கநித்டயல் இபனக்கயனந்ட 
அன்ன அநபிட்டுவக்கற்மடன்று.  இபர்ழமன்று னபர்கவந உசரிப்பர் உகயல் 
ணயக அரிதளன்ழ ளசமல் ழபண்டும்.  அசஞ்சண்னகமர்,  ித்டெர் 
மமதசமணய தர் னடயத னபர் ர் இபர் மல் ணயக்க உடபி ளற்றுள்நமர்கள். 
இபர் ணீட த்டவழதம னபர்கள் மடித மல்கறம் உள்ந. ி பிவடதவப் 
ளற் டமளதவும், ிர் ளமனள் ட்டிழத ளதவும், ிர்பவசனேவத்டல் 
ளனவணளதன்ளவும் கனடயதபர். 'ஈடல் 
இவபமழ்டடபல்றடெடயதணயல்வனேதிர்க்கு'  உஞர்ந்டபர்.  சுனங்க 
உவக்கயன் இபர் டம்மல் என்று ழபண்டிர்க்கு ணறுத்டயதமட பன்வணனேம்.  
இன்ல் கனடயக் கண்ஞரீ் என டநினேம் பிமட டயண்வணனேம் டயனணமயன் 
டயனபடிகநித்டயல் வபத்ட த்டயதின் உண்வணனேம் உவதமபர்.  இப் 
ளற்யதவணந்ட இவ்பமண்வக டம் சுற்த்டமர்கறம், ண்ர்கறம், னபர்கறம் 
ணற்றும் டம் ஆடவு ளற்யனந்ழடமர்கறம் ஆகயத ண்ஞிந்ழடமர் அநபற் 
பனத்டனத் டணட ம்டமம் பதடயல் சயத்டமர்த்டய தமண்டு  ங்குித்டயங்கள் 25-ம் 
மநில் இமண மணம் ளசமல்யக் ளகமண்னந்டடிழத டம் ளமன்ழமறம் அனயகயத 
உம்வ பிடுத்டப் ந்டமணளகய்டயர்" ன்ட. 
  

ணற்றும், ணடவத் டணயழ்ச்சங்கப் ரீட்வசகநில் னடன்வணனேத்ழடயப் ளமற் 
டக்கம் ளமற்ழமம  னடயத ரிசயல்கள் ளற்ழமமனேம், டைமமய்ச்சயனேம், ிசங்க 
ஆற்றம். ளசய்னேநிதற்றும் டயவணனேம் பமதந்ழடமமனேம்,  த்டயரிவக மத்ட 
ழபமமனேம், வனத டைல்கவந ஆமய்ந்டம், டைல் உவகள் றேடயனேம் ளபநிப்டுத்ட 
ழபமமனேம்  இப்ளமறேடம் சயற் சயர் இனக்கயன்ர்.  டணயழ்ப் னவண பமய்ந்ட 
ளண்ணஞிகறம் சயர் இனக்கயன்ர். 



 

 

  

இங்ஙம், டணயழ்ப்ற்று ணயக்குவத இக்குத்டயர் ண்டு ளடமட்டுத்   டணயழ்ப்னபர்கவந 
தமடரித்ட அபர்கநமல் னகழ்ந்ட மப்ளற்று பந்டயனக்கயன்ர். னடக்ழகமட்வ ணன்ர் 
னடமதிழமர் ரிசு ளற்றுழநமவ இங்ளகடுத்டக் கூறுடல் ணயவக.   அஷ்மபடமம் ழபமனேடக் 
கபிமதர் கமங்கதன்ட்டி, ஆச்சமன் ழட்வ, ிம்னர், சரமறெர் னடயத இங்கநியனந்ட கள்நர்குப் 
ினக்கநிம் ளனம்ரிசயல்கள் ளற்று, அபர்கள் ணீட   ிந்டங்கறம், டி யவக் கபிகறம் 
மடி தினக்கயன்ர். இங்ஙம் மடிழதமர் ணற்றும் ர்.  
  

இி, இக்குத்டபர் ண்டு ளடமட்டுச் ளசய்டபந்டயனக்கும் அங்கள் 
ணயகப்பமம் . டணயழ் மட்டிறள்ந த்டவழதம ழகமதில்கறக்குத் டயனப்ஞி 
ளசய்டம்,  ணமிதம் பிடுத்டணயனக்கயன்ர்; ணங்கள் கட்டினேள்நர்; அன் 
சத்டயங்கறம், டண்ஞரீ்ப் ந்டல்கறம் ற்டுத்டய தினக்கயன்ர்; குநங்கள் ளபட்டி 
தினக்கயன்ர்.  இபர்கநில் ளடமண்வணமன் குடும்த்டயர் ணமத்டயழண 
ளசய்டயனக்கும்  அங்கறக்கு ஏர் ல்வ இல்வ, டயனபமனொர் வபத்டீசுபன் 
ழகமதில், டயனச்ளசங்கமட்ங்குடி, ஆறவதமர் ழகமதில் , டயனக்ழகமகஞம், ழவனைர், 

னி, ணடவ, டயனப்ங்குன்ம்,  டயனச்ளசந்டெர், சங்கதிமர் ழகமதில், 

வபில்யனத்டெர், ளடன்கமசய, டயனக்குற்மம், மபமசம் ன்னும் இத்டங்கநிறம், 

ணற்றும்  பிங்கநிறம் இவ்பகுப்ினவ ணங்கள் இனக்கயன், 

இவ்பகுப்ிர் டஞ்வசதில் டனண வபத்டயதசமவ (ஆஸ்ில்) ற்டுத்டடற்குப் 
ளனம் ளமனள் உடபிதினக்கயற்ர்; ஆண்டு ழடமறும்  ஆதிக்கஞக்கம 
ஆட்கவநனேடபித் டயனபிவணனடெர் னடயத டங்கநில் உள்ந டயனத்ழடவ 
றேந்டனநச்  ளசய்கயன்ர். 
  

சய கமத்டயன் னன்ன இபர்கநிழ சயர் சயபஜமிகநமய் பிநங்கயளத் 
ளடரிகயட. 
  

இி,  ழசமஞமட்டிழ இன்ழமர்  அவந்டயனந்ட ளமட பமழ்க்வக யவவதக் 
கபிப்ழமம்.  இபர்கநிழ  சணீன்மர்கறம் சய ஆதி ழபயதமநர்கறம்  

இனத்டவ னன்ன குயப்ிட்ழமம்.  ணற்றும் னப்ட மற்ட குடும்ங்கள் டைறு 
ழபய, இனடைறு ழபய யனநநபமக பிநங்கய.  இக்குத்டபரில்  க்குவத 
ல்ழமனழண யக்கமர்கநமக தினந்டயனக்கயன்ர்.  இந்டயத ழடசத்டயற்ழக  

ளற்கநஞ்சயம் ன்று ளசமல்ப்டும் டஞ்வச யல்மபின் ளனம்மகம் இபர்கட்கு  

உரிதடமதினந்டட.  இபர்கநிற் சயற்சயர் அசர்கள் மல் ல்க்கு னடயத பினடகள் 
ளற்யனக்கயன்ர்.   குடும்ங்கநில் ஆபர்கறம், ளண்டிர்கறம் ல்க்குநிற் 
ளசல்றம் பனக்கனவதம தினந்டயனக்கயன்ர், இபர்கள் ணயக்குள்ந 
ஊர்கநிளல்மம்  ழபறு வ்பகுப்ினம் இபர்கநில் டவபம னேள்நமர்மல் 
டங்கள் பனக்குகவநச் ளசமல்யத் டீர்த்டக் ளகமள்றடல் பனக்கணமகவுள்நட.  இபர்கள் 



 

 

ளடமவக ணயகுந்டள்ந ஊர்கநில் டவபர்கநமதினப்ழமனம் இபர்கழந, டமழ்ந்ட 
அல்ட டமழ்த்டப்ட் பகுப்ிளன்ழமர் இபர்கநிம் ஊனயதஞ் ளசய்டவத் 
டணக்கு ழணன்வணதமகக் ளகமண்டு மமட்டுபர்.  இபர்கறம் அபர்கட்குக் குடிதினக்க 
யங்ளகமடுத்டம்,  கல்தமஞத்டயற்குத் டமய ளசய்ட ளகமடுத்டம், ணற்றும் ன்வண 
டயன்வணகட்கு ழபண்டுப னரிந்டம் அபர்கவந அன்னன் ஆடரிப்மர்கள், கல்தமஞ 
னடயத னக்க பனக்கங்கநில்  இபர்கட்கும் ளபள்நமநர் னடயத ி 
பகப்ிர்க்கும் இந்மட்டில் தமடம் ழபற்றுவண கமஞப்டுபடயல்வ. 
  

ணடவப் க்கத்டயறள்ந  கள்நபர்கட்கும் டஞ்வசப் க்கத்டயறள்ழநமர்க்கம்  னக்க 
பனக்கங்கநில் இனக்கய ழபற்றுவணவதத் டஞ்வச யல்மக் ளகசட்டிதர் னடயத 
அயபிக்கயன்.  இபர்கட்கும் அபர்கட்கும்  இடபவ வ்பவகதம சம்ந்டனம் 
இனந்டடமகத் ளடரிதபில்வ.  ினும் அபர்கவந ழபறு தமழம  இபர்கள் 
எடக்கயபிப் மர்ப்ட அவ்பநவு சரிதன்று; அபர்கறம் இன்ழமர் டவஞபழ.  
அபர்கநிம் டகமட னக்க பனக்கங்கள் கமஞப்டின்   இபர்கள் அபர்கழநமடு கந்ட 
அபற்வத் டயனத்டடழ கமம்.  இி இவ்பகுப்ிர் ழமர் னரிபடயல் ணயக்க 
பினப்னவதபர்.  பீம், அஞ்சமவண, டமமநம், அவக்கம் னகுந்டமவப் 
மடகமத்டல் ன் இபர்கட்குச் சயப்மக உரித குஞங்கநமகும்.  ங்ழகம ளரித 
இங்கநில் இண்ளமன டபறு ழர்ந்டயனப்ின் அடவ இங்ழக 
டுத்டக்ளகமள்நமகமட.  '1656-ல் இபர்கவந ழணற்மர்த்ட பந்ட டயனச்சயமப்ள்நி 
மய்க்கர் (வபசயமய்) ஆ குப்மண்டி ளதன்பர் கமந்டறனக்குச் ளசன்று அங்குள்ந 
மடயரிவதப் தனறுத்டயப் ஞங்ழகட்ளமறேட, அப்மடயரி கள்நர்கநின் மடகமபயல் 
இனந்டடமல் அபர்கறக்கும்  குப்மண்டி மய்க்கனக்கும் ளரித சண்வ 
னேண்மதிற்று' ன்று ளபளண்டு கமஸ்ளட்ஸ்  கூயதினக்கயன்மர்.  1745-ல் னமரி 
மவுக்குக்கரழ்  ணகமமட்டிர் வளதடுத்டளமறேட ஆவூரிறள்ந மடயரிகறம், 

ணற்வத கயயஸ்டபர்கறம் கூம்ட்டிதில் அவக்கம் னகுந்டர் ன்று 
ளடரிகயட, இங்ஙம் வுந. அவக்கம் னக்கமவப் மடகமப்டயல் 
டம்னதிவனேம்  ளமனட்டுத்டமப் ளனந்டன்வண பமய்ந்டபர் இக்கத்டயளன்ட 
டஞின. 
  

இபர்கநில் ர் வசபணத்வடனேம், சயர் வபஞப ணடத்வடனேம் டறேபிழமமபர் 
மண்டிமட்டுக் கள்நர்கவநப் ற்ய றேடயத எனபர் ' இபர்கள் வசபணடத்டயழதமதினும்,  இபர்கள் 
னக்கயதணமய்க் ளகமண்மடும்  ளடய்பம் அனகர்ன்ர். அஃட உண்வணளதன்வடக் கள்நனகர் 
ன்ம் ளதழ பயனேறுத்டம் னனகக்கவுள் மல் இபர்கள் ணயக்க அன்னவதபர்கள். வசபர்கறம் 
வபஞபர்கறம் எனபர் படீ்டில் எனபர் கல்தமஞஞ் ளசய்ட ளகமள்படண்டு.  
  

இி, இபர்கநட டற்கம யவவணவத ழமக்குழபமம்.  இவ்பகுப்ிரில் ஏர் அசர் 
இனக்கயன்ர்.  சணீன்மர்கள் இனக்கயன்ர்; ஆதிழபய யக்கமர்கள் உள்நர் ; 



 

 

உத்டயழதமகத்டர் (ழமலீசு டிப்டி கணயர் , ழமஸ்ல் சூப்ரின்ளண்ட், யல்ம னிசரப், டமசயல்டமர், 

சப்ணமயஸ்ட்ழட்) சயர் உநர்; பக்கரல் சயர் உண்டு ; கல்பிதிமகமபில் உதர் டகுடய பமய்ந்ட 
ளசன்வ இமடமிக் கல்றரி உள்நிட் கமழஜ் வஸ்கூல்கநில் னளமமனேம் ,  

டணயனமசயரிதர் னடமழமமனேம்  சயர் இனக்கயன்ர்.  ணற்றும் இபர்கநில் சட்சவ அங்கத்டயர் 
இனக்கயன்ர்; டமறகம ழமர்டு, யல்மழமர்டு னிசயமயட்டிகநில்  டவபர் உடபித்டவபர் 
,உறுப்ிமகச் சயர் இனக்கயன்ர்; மவ்கடெர், டயபமன்கடெர் னடயத ட்ங்கறம் 
ளற்யனக்கயன்ர்.  இனப்ினும் ன்?  இடளகமண்டு இவ்பகுப்ழ ல் யவவணதில் இனப்டர்கக் 
கூயபிமகுழணம? இவ்பகுப்ின் இப்ளமறேவடத யவவண ளரிடம் இங்கத்டக்க ளடமன்மம்.   
இபர்கநில் க்குவத டைற்றுக்கு றேத்வடந்ட ழமர் பவதில் டங்கள் ளசமத்டயல் னக்கமற் 
மகத்டயற்கு அடயகணமகழப தினந்ட பிட்ர்.   சயர் னற்யறழண ளமனவநதினந்ட பமழ்க்வகவத 
த்ட னடிதமட டத்டநிக்கயன்ர்.  உகத்டயழ டமங்கறம் ணக்கட் ிப்ிளன்று ளபநித்ழடமற் 
ணமத்டயத்டயமபட  கமட்டிக்ளகமள்ந னடிதமட இனயந்ட யவவணக்குப் ர் பந்ட பிட்ர்.   பம்ன 
பனக்குகநிமழ ர் ளமனநினந்டர்; பணீ் ஆம்ங்கநிமழ னவத ளமனள் ழமதிற்று ; 

ணடம னடயத டீத னக்கங்கநிமறம் ர் ளடமவந்டர் ,  அந்ளடம! இனயந்ட ணமக்கறம் 
ணவந்ட குடிக்கும் இதல்னவத்டமதினந்ட ணடவப இப்ளமறேட ளரித ணிடளன்று ளசமல்யக் 
ளகமள்ழபமளல்மம் ளபநிப்வதமகக் குடித்ட பிட்டுப் னந ஆம்ித்ட பிட்ர்.   இட கயதின் 
ளகமடுவணழத ழமறம்.! 
  

இங்ஙம் ளமனள் இனந்டர்; ளமயபனயந்டர்; ணடயதினந்டர்; பயதினந்டர்; 

பறுவணனேற்ர்; ளமனவணதற்ர்; இபர்கள் டும் டன்த்டயற்கும் ரிபத்டயற்கம் ஏர் 
ல்வதில்வ.  இபற்றுக்ளகமல்மம் ளமறுப்மநர் தமபர்?  ளமடபமக இந்மட்டு ணக்கள் 
அசமங்கத்டயழம ளபநிதிழம சய டபிகறம் ளனவணகறம் அவந்ட பிடுபமர்கநமமல் 
நிதணக்கநின் யவவண அபர்கள் கண்டக்குப் னப்டுபடயல்வ.   கவுள் எனபர் உண்டு ன் 
ண்ஞழணதில்மணல் நிதபர்கறக்கு வ்பநவு டன்னஞ் ளசய்தப் ின்பமங்க ணமட்மர்கள்.   என 
டி ணிடவளதடுத்டப் மர்க்கயனும் என கூட்டவட ளதடுத்டப் மர்க்கயனும் ங்கும் ிவ 
அணயழ்த்டயபி  ழபண்டுளணன் ண்ஞழண ழணயட்டினப்வடக் கமஞமகும்.  ஆண்டுகநமகப்  
ளரிழதமர்கள் ழடச னன்ழற்ழண கனடய உவனத்டபந்டமர்கநமதினும் ழடசம் அடிப்வதில்   

வ்பநவு சரர்ழகமதினக்கயட ன்வட அபர்கள் உஞர்ந்டளகமள்ந னடிதமணற் ழமய்பிட்ட.   
இந்டயதம ன்கய கட்டித்டயன் அடிப்வவதப் றேட மர்ப்டற்கு இன்னும் ர் கமம் உவனக்க 
ழபண்டுளணத் ழடமன்கயட. ளமடபில் ழடசத்வடழத குயப்மகக்ளகமண்டு உவனக்க 
னடிதமடபர்கள் டமழ்யவ தவந்டள்ந என சனெகத்டயன் ளமனட்மபட உவனக்க ழபண்டும்.   
அடவுண ழடச உவனப்ழ தமகும்.  இி கள்நர் பகுப்ிர்ககுப் ிர் னரிந்ட அல்டனரிகயன் ன்வண 
டீவணகவந பிடுத்ட, இவ்பகுப்ிழ ளரித ணிடர்கநமனேள்ழநமர் ன் ன்வண ளசய்டயனக்கயமர்க 
ளநன்று ழகட்ழமம்.  அபர்கநில் என அசர் இனந்டமல் ன்?  ணீன்மர்கள் இனப்ின் ன்?  

ளனம் ஞக்கமனம் யக்கமனம் இனந்ட ன்? டம்நித பகுப்ிட னன்ழற்த்டயற்கு அபர்கள் 
தமட உடபி னரிந்டயனக்கயன்ர்? இடகமறும் எனடபினேம் ளசய்தழப தில்வ.   டம்பகுிர் இவ்பிட 
இனயந்ட யவவணதவந்டயனப்ட அபர்கள் ணத்டயல் சற்ழனும் உறுத்டளபதில்வ.   
அடமன்ழம இவ்பநவு ரிபத்டயற்கு அபர்கள் ஆநமகழபண்டிதினந்டட ? ணடவப் க்கத்டயயனந்ட 
இனயவு ளரித ணிடர்கள் இனக்கும் டஞ்வசப் க்கத்டயறம் ட்டிப் மர்க்கத்ளடமங்கயபிட்ட.   
இிழதனும் அபர்கள் உக்கத்டயின்ளறேந்ட ழபவ ளசய்டல் ழபண்டும்.  
  



 

 

     என டீவணதிின்றும்  ன்வணனேண்மகும் னும் பிடயப்டி ணடவப் க்கத்டக் கள்நர் 
பகுப்ிர் னன்  டங்கறக்கு ஆநமதினும் இப்ளமறேட சய டயனத்டனம் ன்வணனேம் 
அவந்ட பனகயன்ளன்ட எனபமறு ஆறுடநிக்கக்   கூடிதடமகும்.  அங்ழக  ள்நிக்கூங்கள் 
ற்டுத் டப்ட்டுள்ந. அபர் கட்குக்   வகத்ளடமனயறம் வகத்ளடமனயல்கறம் கற்ிக் கப்டுகயன். 
பிபசமதனம் , வகத்ளடமனயறம் ல் தநித்டபனகயன்.  கவுள் டயனபனநமல் கூடித 
பிவபில் அபர்கள் ன்ிவதவபர்  டயர்ப்மர்க்கப்டுகயட.   டஞ்வசப் க்கத்டயறம் இண்டு 
னென்று ஆண்டுகநமக இபர்கட்ளக அசமங்கத்டமர் ள்நிக் கூங்கள் ற்டுத்டய பனபட 
மமட்த்டகுந்டட. இச்சணதத்டயல் டஞ்வசக் கள்நர் ணகம சங்கணமட னவத எற்றுவணனேம் 
ளற்று ஊக்கத்டன் னவப்டி உவனத்டபனணமதின் இடமல்  ன்வண னேண்மகக் கூடும்.  
  

இி, இவ்பகுப்ிர் ழணற்ளகமள்ந ழபண்டித னதற்சய பவககவநனேம் , சரர்டயனத்டங்கவநனேம்  

கூறுனன்,  இபர்கள் கல்பிதில் வ்பநவு ிற்ழமக்கவந் டள்நமர்கள்   ன்டவக் கமட்டுடம். 
  

1921-ம் பனம்  டுத்டகஞக்குப்டி கள்நர்கநின் த்ளடமவக  

 

ஜில்ா ஆண் சண் 

டஞ்சமவூர் 99671 108013 

டயனச்சயமப்ள்நி 13081 14345 

னடக்ழகமட்வ 24432 26679 

ணடவ 94205 92527 

இமணமடனம் 20543 24864 

டயனளல்ழபய 6115 6468 

  
 

இம் சநாத்தம் 

டித்த 

யர்கள் 

ஆங்கிம் 

டித்தயர்கள் 

ஆண் 259428 42223 988 

ளண் 274544 1442 23 

ளணமத்டம் 533972 43665 1011 

இங்ழக குயப்ிட் இங்கநின்ய, ளடன் டயனபமங்கூர், ளகமறேம்ன, இங்கூன், 

சயங்கப்னர் னடயத இங்கநில் இபர்கள் ணயகுடயதமக இனக்கயன்ளத் ளடரிகயட.  
இங்கூிறம், சயங்கப்னரிறம் இபர்கள் னவழத 'இந்டயகு ணகம சங்கம்'  

'கள்நர் ணமக சங்கம்' ச் சங்கங்கள் ற்டுத்டயனேம் த்டய பனகயன்ர்.  
ளணமத்டத்டயல்  இபர்கள் ளடமவக த்ட ட்சத்டக்கு ழணகக் கூடும். யற்க. 



 

 

இங்ழக குயப்ிட் கஞிடப்டி இபர்கள் கல்பிதில் வ்பநவு கரழ் யவதில் 
இனக்கயன்ளன்று மனங்கள். ணிடமய்ப் ிந்டயனப்ினும் கல்பிதில்மடபர் பிங்குகறக்கு 
எப்மபமளன்றும்,  கற்பழ கண்டவதர் கல்மடபர் னகத்டயழ னண்டவதளன்றும் 
ஆன்ழமர்  கூயதினப் பற்யயனந்ட கல்பிதின் உதர்வும், கல்மவணதின் இனயவும் ன்கு 
பிநங்குணன்ழம?  இம்வண ணறுவண படீு ன்னும் னம்வணனேம்  தப்டமய், டநர்ந்டனயனேடவுபடமய், 

ல்யவச தப்டமய், றேவணதம் ளடமர்ந்ட இன்ணநிப்டமய் உள்ந கல்பிதினும் ணக்கள் ளற் 
மடமகயத ழறு தமடநட?  இத்டவகத கல்பிதில் இபர்கள் ணயகவும் ின்வந்டயனக்கயமர்கள் 
ன்மல் இபர்கறக்கு ழபறு ன் ளனவணனேண்ளன்று ளசமல்க்கூடும் ? இவ்பமற்மல் இபர்கள் 
னடயற் ளசய்தற்மட டம்ணயல் கல்பிவத பநர்ப்ழடதமகும் ,  டஞ்வசதிறள்ந கள்நர் 
ணமகசங்சத்டயர் ற் இங்கட்கும் னபர்கவந தனுப்ிப் ிசங்கங்கள்   ளசய்பித்டம், 

டண்டுப்த்டயங்கள் ளபநிதிட்டும் தமபர்க்கும்   கல்பிதில் ஆர்பத்வட னேண்மக்கய, 
ல்ளமறேக்கத்டயற்யனப்னடல் ழபண்டும். ள்நிக் கூங்கறம் , உஞவுபிடுடய(மஸ்ல்) கறம் 
ற்டுத்டடல் ழபண்டும்.  கல்றரி (வஸ்கூல், கமழஜ்)கநில் டிக்கும் நித ணமஞபர்கறக்கும் , 

டயவணனேவழதமனக்கும் உடபிச்சம்நனம், ரிசுகறம் ளகமடுத்ட ஊக்குடல் ழபண்டும்.  
  

ணற்றும் இவ்பகுப்ிர் தமபனம் கல்பிதில் பினப்னவதபர்கநமய்த் டம் ிள்வநகட்கு   

வ்பிடத்டயற:ம் கல்பி கற்ித்டல் ழபண்டும்.  
'டந்வட ணகற்கமற்று ன்ய தவபதத்ட 

னந்டய தினப்ச் ளசதல்' 

  

ன்று, கல்பி ளதமன்வத்டமழ ணக்கறக்குத் ழடடித்ட ழபண்டு ளணத் டயனபள்றபர் 
கூயவபத்டமர்.  கல்பிதின் ி தன்கவந ளதல்மம் அயதமபிட்மறம் , என ணிடமபட 
எனகூட்ணமபட கல்பிதிமற்மன் உகத்டயல் மகரிகணமய் பமறேனடினேம் ன்வடனேம் 
கல்பிதில்மட ணிடன் அல்ட கூட்ம் எனகமத்டயல் ணற்வ ழதமர்க்கு அடிவணதமய்ப் ழமக 
ழரிடும்  ன்வடனேம் சயந்டயத்டமபட டம் ணக்கறக்கு அனயதமப் ளமனநமகயத கல்பிவதத் ழடடி 
வபப்மர்கநமக .  இிக் கள்நர் மடுகநில் ஏர் ஊரிமபட ள்நிக்கூம் இல்மடயனத்டல் கூமட 
எனிள்வநதமபட டிக்கமணல் இனத்டல் கூமட ன்று ளற்ழமர்கறம் , ளரிழதமர்கறம்உறுடய 
ளசய்ட ளகமள்பமர்கநமதின் சய ஆண்டுகநில் இவ்பகுப்ன பிதக்கத்டக்க பிடணமக ழணன்வணதவந்ட 
பிடும்.  இவ்பகுப்ிர்க்கு இதல்ிழ கூரித அயவும் ,  ளணற்ளகமண்வடச் சமடயக்கும் உறுடயனேம் 
உண்டு இத்வடழதமர் கல்பிவத ழணற்ளகமண்மல் உகயற்ழக ளரித ன்வண னேண்டு.  
  

இி இவ்பகுப்ிரில் ணடவுண்ல் ன்னும்   டீத பனக்கனவழதமர் இனப்ின் அஃட 
வ்பநவு இனயபமட ன்வட னேஞர்ந்ட இிழதனும் அபர்கள்அவடக் வகபிடுபமர்கநமக.   
ணடவுண்ழமவ ணயக இனயந்டபள ணடயத்ட, ணற்வழதமர் அபர்கழநமடு வ்பிட சம்ந்டனம் 
வபத்டக்ளகமள்நம டயனப்ின் அபர்கள் பிவபில் டயனந்டடற்கு இண்டு.   கநவுத் ளடமனயல் 
ளசய்பமர் தமபழ தமதிம் அபர்கவந அசமங்கத்டயரிம் ிடித்டத் டனபமர்கநமதின் இபர்கள் டம் 
பகுப்ிற்கு வ்பநழபம ன்வண ளசய்டபர்கநமபர்.  
  

இபர்கள் ளனம்மறம் யக்கமர்கநமடயன் உனவுத் ளடமனயயல் ணயக்க கனத்டம் ஊக்கனம் 
உவதமடல் ழபண்டும். 'ழணனயச் ளசல்பம் ழகமவன மட' ன்ட அனடபமக்கன்ழம? இந்மட்டில் 
இபர்கள் ழபறு வ்பிட வகத்ளடமனயறம்   இல்மடபர் கநமகழப தினக்கயன்ர்.   என ளரித சனெகம் 
இவ்பமயனப்ட சயயடம் சரிதன்று.  இட மட்டின் த்வடழத டவப்டுத்டக் கூடிதடமகும்.   ஆடயன் 



 

 

இபர்கள் டத்டணக்கயவதந்ட தமழடனும்என வகத்ளடமனயவ   ழணற்ளகமள்ந ழபண்டும் .  இபர்கள் 
எற்றுவணனேன் கூட்டுறுவுச் சங்கங்கறம், ண்சமவகறம் ற்டுத்டயக் ளகமள்பமர்கநமதின் 
வ்பநழபம ணமக பினக்கும்.  கல்தமஞம் னடயதபற்யல் அநபின்யச் ளசய்தப்டும் ஆம்ச் 
ளசவுகவநக் குவத்டல் ழபண்டும்.  அபற்யல் என சயறு குடயவதக் கல்பிக் ளகன்று 
ழசர்த்டவபப்ின் ணயகுந்ட ன்வண தக்கும்.  ளமடபில் தமபனம் எற்றுவணவதப் ப்டுத்டல் 
ழபண்டும். எற்றுவணக் குவபமன்ழம இபர்கள் ளமனளநல்மம் அனயந்ளடமனயந்ட. வ்பவக 
பனக்குகவநனேம் னன்ழமல் இபர்கள் டமழண டீர்த்டக் ளகமள்பமர்கநமதின் அநவுகந்ட   

ன்வணனேண்மகும்.  இி,  மடுகநிறனள்ந இவ்பகுப்ிர் டம்ணயற் கந்ட னக்க பனக்கங்கவந 
மகரிகனவதில் டயனத்டயக்ளகமண்டு எற்றுவண ளடல் ழபண்டும்.  
  

மம் இங்ழக ளசமல்யதளபல்மம் உகத்டயல்  பகுப்ிர் இப்ளமறேட ழணற்ளகமண்டு 
ளசய்பழப; என்றும் னடயடன்று; ளசய்டற்கு அனவணதமட ணன்று.  எவ்ளபமன பகுப்ிர் டங்கள் 
னன்ழற்த்டயற்கு வ்பநவு மடுட்டு பனகயன்ர்?  ஆந்டய மட்டில் ளட்டி பகுப்ினம், வணசூர் 
மட்டில் ளபமக்கமயகர் ன் பகுப்ினம் ணயக உவனத்டபனகயர். டணயழ் மட்டில் மமர் 
ன்னும் சமன்மர் பகுப்ிவக் குயப்ிமகும்.   இபர்கள் ளசய்டபனம் கமரிதங்கள் ணயக 
பிதக்கற்ம பமகும்.  இி கள்நர்கள் வளதல்ம பகுப்ிழமடும் அன்னம் , எற்றுவணனேம் 
உவதபமய்க் கந்ட பமழ்டல் ழபண்டும்.  சய பகுப்ிர் சய னக்கங்கநிமழ டம்னன் 
உஞவு னடயத பற்யல் கந்டளகமள்ந னடிதமடபமதினப்ர்.   அத்டவகத இங்கநில் டமனம் டம் 
பகுப்ின் ளனவணக்கு குவவுண்மகமட பமறு ந்டளகமள்நல் ழபண்டும்.   ளமடபில் உகயறள்ந 
ணக்களநல்மம் டணக்குச் சணணமபளன்றும் ண்ளன்றும் ழமற்ய ளதமறேகுடல் ழபண்டும்.  
  

இி, இபர்கழநமடு ஏரிணமக ண்ஞப்டுகய ணற்வ பகுப்ிவக் குயத்டம் இங்ழக 
சயயட கூறுடல் ளமனத்டணமகும் யவக்கயன்ழம்  

  

கள்நர்கவநப் ழமன்ழ ணபர் ன்ழமனம் டணயழ் மட்டில் ஏர் ளனங் குறேபிமபர்.   
இமணமடனம் ழசடடய ணன்ர் இவ்பகுப்ிளன்வட தயழபமர்   இவ்பகுப்மட ளடமன்றுளடமட்டு 
வ்பநவு ழணன்வண பமய்ந்டந ளடன்வட உஞக்கூடும்.   ழசடடயகவநப் ழமன்று டணயவன  

பநர்த்ழடமனம், னபர்கவந ஆடரித்ழடமனம், பள்நன்வண சயந்ட பிநங்கயழமனம், ண்ஞிந்ட 
அநங்க நிதற்யழமனம் உகத்டயல்  தமபனநம? அன்யனேம் இமழணச்சும்  ளசன்று இவபவ 
பனயட்டு பனழபமர் தமபழ ளதினும் அபர்கள் ழசடடயகவநனேம் டரிசயத்ட பனபட 
ளடமன்றுளடமட் பனக்கணமதினப்ட அன்ழமட எப்ற் ணமட்சயவதப் னப்டுத்டபடமகும். 
இமணமடனத்டசர்  ழமன்ழ ளசல்பத்டயறம் ளனவணணதிறம் சயந்ட சயபகங்வக ணன்னம்   

இவ்பகுப்ிமபர்.  இபர்கழநதன்ய, மபத்டம், மவதம்ட்டி, சயங்கம்ட்டி, கம்னர், 

ஊற்றுணவ, ழசற்றூர், ளசமக்கம்ட்டி, ஊர்க்கமடு, ளகமல்ங்ளகமண்மன் னடயத  சணீன்மர்கள் 
இவ்பகுப்ிமக வுள்நர். 
  

அகம்டிதளன்ழமனம் ஏர்ளனங் குறேபிம டணயழ் ணக்கநமபர்.   இபர்கறம் 
ளடமன்றுளடமட்டு உதர்ட யவதில் இனந்ட பந்டனக்கயன்ர். இவ்பகுப்ிரில்   ளனயனம், 

ளனஞ்ளசல்பனம் பமய்ந்ழடமர் அநபற்பர்கள் இப்ளமறேடம் இனக்கயன்ர்.  
  

இம்னென்று பகுப்ினம் அஞ்சமவண, பீம், ஈவக னடயத குஞங்கநில் என ளற்யழத 
சயந்ட பிநங்குழபமமபர்.  ணற்றும்  டன்வணகநில் அபர்கள் எப்னவணனேவதமபர். ணற்றும்  
டன்வணகநில் அபர்கள் எப்னவணனேவதம தினக்கயர்.   இம்னென்று பகுப்னம் 



 

 

எவ்ளபமனகமத்டயல் கல்தமஞம் னடயத பற்மறம் என்றுக்ளகமன்று ணசம்ந்டப் ட்டினக்கயன். 
இமணமட னத்டசக்குச் ளசம்ிமன் ன் ட்னம் ,  ழசற்றூர் ணீன்மர்க்கு ழசமனகர் ன் 
ட்னம், ளகமல்ங் ளகமண்மன் ணீன்மர்க்கு பமண்வதமர் ன் ட்னம் இனத்டமறம் , 

ழசற்றூர் ணீன்மர் டஞ்வசப் க்கத்டயயனந்ட  படபர் ன்றும் கூப்டுடல் னடயதபற்மறம் 
இபர்கறம் ஆடயதில் கள்நர் பகுப்ிழ தமபர் ன்று சயர் கனடகயன்ர்.   இபர்கள் ல்ழமனம் 
எழ பகுப்ர் ன் உஞர்ச்சய இப்ளமறேடம் இனந்ட பனகட.   இவ்வுஞர்ச்சயக்கு அயகுயதமகச் 
சயற்சய இங்கநில் சங்கங்கறம் ற்டுத்டயதினக்கயன்ர்.   இபர்கள் ழணன்ழணறம் எனவணனேற்றுப் 
ளனவண ளதய்டபமர்கநமக.  இபர்கள் ளனவண ணனேறுபளடன்டம், டணயழ் மடு 
ளனவணனேறுபளடன்டம் என்ழ; டித்டணயழ்மட்டிறள்ந டித்டணயழ்ப் ளனணக்கள் இபர்கநமடயன் 
இவ்வுரிவணதிமழ இபர்கள்  டணயழ்ளணமனயவதப் ழமற்யப் னந்டபந்டயனக்கயன்ர்.  ணடவதிறம்  

கந்வடதிறம்  உள்ந டணயழ்ச் சங்கங்கள் இபர்கநமல் யனபப் ளற்றும் னக்கப் ளற்றும் 
பனபடயயனந்ட இப்ளமறேடம் இபர்கள் டணயழ் ளணமனயக்கு ஆடபமகபினப்ட னமம். ினும்   

இபர்கள் டம் டமய்ளணமனயவதப் னப்டயல் இன்ம் ணயகுடயதம ஊக்களணடுத்டக் ளகமள்நக் 
கவணப்மடுவதர் ன்டவக் குயப்ி பினம்னகயன்ழமம்.   இி, டணயழ் மட்டிறள்ந ல்ழபறு 
பகுப்ினம் டமம் இப்ளமறேட  ிரிபிமக இனப்ினும் டமளணல்ல்்மம் டணயழ்த்டமதின் 
ணக்கநமகயத எழ தித்டபளன்னும் உண்வணனேஞந்ட தமபனம் அன்னம் எற்றுவண னேஞர்ச்சயனேம் 
உவதபமக. பவனேம் சயயதளன்று இகனமடயனப்மமக.  டம் ண்வப் ளனவணவத யவவு 
கூர்ந்ட, ணீட்டும் அப்ளனவணவத யவ யறுத்டடற் ளமனட்டு எற்றுவணனேனும் ஊக்கத்டம் 
உவனப்மமக.  கனவஞதங் கமகயத இவபன் இபர்கட்கு ல்ம அயபமற்வனேம் டந்ட இந் 
மட்டிவப் மடகமப்மமக.  ங்கும் அபன் னகழன ணயகுடல் ழபண்டும்.  ணன்னுதிளல்மம் இன்னற்று 
பமழ்டல் ழபண்டும் 

  

கள்நர்சரித்டயம் னற்று 

  
  

ட்டப்சனர்கள் 

  

அங்கமதர்  

அவசதமத்டவதர்  

அச்சுடப்ண்மம்  

அவக்கப்ட்மர்  

அவபவநந்டமர்  

அண்டண்மர்  

அஞடத்டயப்ிரிதர்  

அடயகணமன்  

அத்டயரிதர்  

அம்ணமவத்ழடபர்  

அதிப்ிரிதர்  

அசமண்மர்  

அசுக்குவனத்டமர்  

அரிதிள்வந  



 

 

அனவணமட்மர்  

அனபமத்டவபர்  

அனபமமட்மர்  

அங்கமப்ிரிதர்  

அன்பமசல் மதர்  

ஆச்சமதர்  

ஆட்சயப்ிரிதர்  

ஆடமனயதமர்  

ஆடயத்டளடுபமண்மர்  

ஆம்னண்மர்  

ஆர்சுற்யதமர்  

ஆத்ளடமண்ணமர்  

ஆம்ிரிதர்  

ஆபத்டயதமர்  

ஆநற்ிரிதர்  

ஆள்கமட்டிதமர்  

இங்கமப்ிந்டமர்  

இமங்கயப்ீயதர் (இமங்கயதர்)  
இமதனண்மர்  

இமமப்ிரிதர்  

இமமநிதமர்  

இனங்கள்நர்  

ஈங்ளகமண்மர்  

ஈனத்டவதர்  

ஈனனண்மர்  

உத்டனண்மர்  

உய்தக்ளகமண்மர்  

உகங்கமத்டமர்  

உககுவதமர்  

உறேபமண்மர்  

உந்வடமதர்  

ஊணத்டவதர்  

ஊத்டயதமர்  

ஊமன்ீயதர்  

ண்டட்டுப்ிரிதர்  

த்டயரிதப்ிரிதர்  

த்ளடமண்மர்  

எண்டிப்னயதமர்  

எநிமதர்  

ஏவசதமர்  

ஏட்ம்ிடிக்கயதமர்  



 

 

ஏந்டவதர் (ஏணமந்டவதர்)  
ஏதமம்ியதர்  

ஏமதர்  

கக்ளகமவதமர்  

கங்கமர்  

கச்சயதமதர்  

கம்மதர்  

கமத்டவபர்(கமத்டவபர்)  
கமந்டமங்கயதமர்  

கட்ளபட்டிதமர்  

கண்ிள்வந  

கண்சயல்ய  
கண்டிதமர்  

கடபமடிதமர்  

கடிதமர்(கனடிதமர்)  
கனண்மர்  

கம்வதமர்  

கனப்ட்டிதமர்  

கனப்னண்மர்  

கனம்னமர்  

கயங்கமதர்  

கயதமர்  

கவுண்ர்(கண்ர்)  
கநத்டளபன்மர்  

கநந்டண்மர்  

கநப்மடிதமர்  

கநப்ிமர்  

கநனவதமர்  

கநமபர்  

ககமதர்  

கன்ப்ட்வதமர்  

கஸ்டெரினண்மர்  

கஸ்டெரிதர்  

கமங்ளகதர்  

கமசயமமர்  

கமபமதர்  

கமடுளபட்டி  

கமவக்கமச்சயதமர்  

கமமக்குடிதர்  

கமபமய  
கமளபட்மர்  



 

 

கநமக்கவதமர்(கயநமக்கர்)  
கயநிகண்மர்  

கயநிதிமர்  

கரனவதமர்  

கரவக்கட்வதமர்  

கரவுவதமர்  

குங்கயயதர்  

குச்சமதர்  

குடிக்கனண்மர்  

குடிமர்  

குணவதண்மர்  

குறுக்கண்மர்  

கூசமர்  

கூமதர்  

கூனமக்கயதமர்  

வகதமதர்  

ளகமங்கஞர்  

ளகமங்ககவதர்  

ளகமடுப்னயதமர்  

ளகமடும்னமதர்(ளகமடுணறெர் மதர்)  
ளகமட்வதமண்மர்(ழகமட்வதமண்மர்)   
ளகமத்ப்ிமர் (ளகமற்ப்ிரிதர்)  
ளகமல்த்டவதர்  

ளகமறேந்டமதர்  

ளகமன்வதர்  

ளகமன்னண்மர்  

ழகமடண்ப்னயதர்  

ழகமமர்  

ழகமனதர்  

ழகமர்  

சக்கமதர்  

சங்கழடபர்(சங்கர்)  
சங்கமத்டயதமர்  

சவணதர்  

சம்ித்ழடபர்  

சர்க்கவ  

சர்க்கவதப் மமள்பமர்  

சவுட்டிதமர்  

சவுநிதமர்  

சன்மர்  

சமஞர் (சமடர்)  



 

 

சமடகர்  

சமனத்டயரிதர்  

சமறபர்  

சயங்கப்ீயதர்(சயங்கப்னயதர்)  
சயங்கமரிக்கர்  

சயட்மச்சயதமர்(சயற்மட்சயதமர்)  
சயந்டமதர்  

சயறுமட்டுமதர்  

சயறுணமர்  

சரத்டவதர்  

சுக்கயர்  

சண்வதமர்  

சுந்டர்  

சுக்குடிதமர்  

சுவப்ிடுங்கயதமர்  

ளசம்வதமர்  

ளசம்ிதனத்டசர்  

ளசம்வணளகமண்மர்  

ளசம்வணக்கமர்  

ளசதங்ளகமண்மர்  

ளசபமதர்(சன்பமதர்,சகமதர்)  
ளசன்ண்மர்  

ழசண்மப்ிரிதர்  

ழசடயமதர்  

ழசப்ினமர்  

ழசர்வபகமர்  

ழசவக்ளகமண்மர்  

ழசமடயதமர்  

ழசவளகமண்மர்  

ழசவமமர்  

ழசமஞமனண்மர்  

ழசமவஞதர்  

ழசமடயவதர்  

ழசமணஞமதக்கர்  

ழசமணசர்  

ழசமனகர்  

ழசமனங்கழடபர்  

ழசமனங்கமமர்  

ழசமனங்கர்  

ழசமனடவதர்  

ழசமனப்ிரிதர்  



 

 

ழசமனன்கயவநதமர்  

ஜமிழசபகர்  

டஞ்வசமதர்  

டஞ்சமதர்  

டமக்கக்கயதமர்  

டமநிடயதமர்  

டமமடயதமர்  

டயண்ஞமப்ிரிதர்  

டயமஞிதமர்  

டயனக்கமட்டிதமர்  

டயனப்னபமட்சயதமர்  

டண்டுமதர்(டண்டீமதர்)  
டபமண்மர்  

ளடத்டளபன்மர்  
ளடன்ளகமண்மர்  
ளடன்வதர்  
ழடசயமதர்  
ழடபண்மர்  
ழடபர்  
ளடமண்மர்  
ளடமண்வணமன்  
ளடமண்வணமன் கயவநதமர்  
ளடமவதண்மர்  
ந்டயதமதர்  
ங்கயதப்ியதர்  
ங்கயதர்  
ல்பன்ிதர்  
ல்யப்ிரிதர்  
மள்பமர்(மமபமர் மமர் ,மட்மர்)  
மட்வதர்  
மய்க்கர்  
மய்க்கமடிதமர்  
மர்த்டபமர்  
மபிநங்கயதமர்  
ளடுங்கமநிதமர்  
ளடுத்டமர்  
ளடுபமண்மர்  
ளயனண்மர்  
விதமர்  
சும்ிடிதமர்  
ஞ்சணமர்  



 

 

வத்டவதமர்  
வளதறேச்சயதமர்  
ஞினண்மர்  
ண்ஞிதனண்மர்  
டங்கமதர்  
க்டமநர்  
ம்மநிதமர்  
ங்கயமதர்  
னத்டயளகமண்மர்  
ல்பமதர்  
ல்பமண்மர்  
பட்டுபமர்(மட்டுபமர்)  
னங்ளகமண்மர் (னங்ளகமண்மர்)   
ன்ிளகமண்மர்  
ன்வதமர்  
மண்டிதர்  
மண்டுமதர்(மண்டிமதர்)  
மப்ிரிதர்  
மப்னவதமர்  
மப்னளட்டிதமர்(மப்னளபட்டிதமர்)   
மமண்மர்  
மயதமர்  
மல்மட்மர்  
மல்மதர்  
மவுவதமர்  
ிசண்மர்  
ிச்சமடிதமர்  
ிச்வசதன்கயவநதமர்  
ியதமதர்  
ீயனண்மர்  
னட்டில்கனயந்டமர்  
னண்ஞமக்கர்  
னயக்குட்டிதமர்  
னள்நமதர்  
னம்தத்டமர்  
னச்சயதமர்  
னபமட்சயதமர்  
னனயமதர்  
னவதர்  
ழடவதர்  
ளமவ ளமறுத்டமர்  



 

 

ளமன்னண்மர்  
ளமன்னண்மர்  
ளமமம் னண்மர்  
ளமன்மதீமர்  
ழமய்ந்டமர்  
ழமவச்சுற்யதமர்  
ழமக்கமட்டிதமர்  
ழமர்ளமறுக்கயதமர்  
ழமர்னெட்டிதமர்  
ணங்கமர்  
ணங்கமத்ழடபர்  
ணட்வதர்  
ணஞபமநர்  
ணண்ளகமண்மர்  
ணண்மதர்  
ணதிமண்மர்  
ணவதமர்  
ணல்யளகமண்மர்  
ணனபமதர்  
ணறேபமடிதமர்  
ணண்ளபற்யக்கூழ்பனங்கயதமர்  
ணன்வதமர்  
ணமங்கமட்மர்  
ணமவடமதர்  
ணமவடதமண்மர்  
ணமத்டமதர்  
ணமந்டவதர்  
ணமணஞக்கமர்  
ணமம்னத்டமர்  
ணமவதிட்மர்  
ணமபயதமர்  
ணமளபட்டிதமர்  
ணமநிச்சுத்டயதமர்(ணமநிச்சர்_)  
ணமங்கமத்டமர்  
ணமனத்டவதர்  
ணமபிறேங்கயதமர்  
ணமன்சுத்டயதமர்  
னடிளகமண்மர்  
னடக்கமட்டிதமர்  
னண்மர்  
னடயதமர்  



 

 

னவதவதர்(னவதடவதர்)  
னெங்கயயதர்  
னெபவதர்  
ளணய்க்கன் ழகமமர்  
ளணக்கமர்  
ழணல்ளகமண்மர்  
ளணமட்வதர்  
ளணமட்த்ழடபர்  
னேத்டப்ிரிதர்  
பங்கஞர்  
பங்கமனத்டவதர்  
படுமதர்  
பம்மநிதமர்  
பல்த்டவதர்  
பல்ண்மர்  
பல்மநழடபர்  
பல்யடிதமர்  
பநம்ர்  
பன்ினண்மர்  
பன்ிதர்  
பமச்சமர்  
பமட்மச்சயதர்  
பமஞடவதர்  
பமண்மப்ிரிதர்  
பமண்வதமர்(பண்வமதர்)  
பமதமடிதமர்  
பமயதர்  
பமள்ளபட்டிதமர்  
பிசண்மர்  
பிசமழடபர்(பிதழடபர்)  
பிசுபமர்  
பிவசதமதர்  
பிஞ்வசமதர்  
பினடநமர்  
பில்பமதர்  
பிற்ர்  
பசீண்மர்  
பஞீடவதர்  
பீங்ளகமண்மர்  
பீப்னயதர்  
ளபங்கயமதர்  



 

 

ளபட்டுபமர்  
ளபண்ர்(ளபன்மர்)  
ளபள்நங்ளகமண்மர்  
ழபடவதமர்  
ழபறவதமர்  
வபமதர் 
. 

. . . ன் னத்டகங்கள் ணயகுடயதமக பிவதமகணமட்ம ன்வடனேம் உங்கள் னதற்சயதமழழத 
இவ்பநவுடமனும் பிவதமபட ன்வடனேம் மன் உஞர்ந்டயனக்கயழன். வதபற்வ ழமக்கக் 
கள்நர் சரித்டயத்டயற்குச் சற்று ணயகுடயதமக ன்ிம் ஆர்ர் பந்ட ளகமண்டினக்கயட. அஃட என 
பகுப்ிவப் ற்யதடமவகதமற் ழமறம் ? த்டயரிவக பமதிமக ளபநிதிங்கநிற் வுணமறு 
ளசய்தின் இன்ம் சயயட ணயகுடயதமக பிவப்க் கூடும். யற்க - ளமனள் பனபமய் என்ழ 
கனடயதினப்ின் மன் இபற்வளதறேடய ளபநிப்டுத்டயதினக்கணமட்ழன். இப்னத்டகப் டயப்னகறக்கு 
ன் ண்ர்கநிற் சயர் னன்பந்ட உடபிதிமபிடில் க்கு ணயகுந்ட ஷ்னண்மதினக்கும் 
ன்டயல் தணயல்வ. தமளடமன ழபவனேம் ளசய்தமட சய னத்டகங்கவந இனக்கயடிழத 
அச்சயட்டுப் ளமனநடீ்டுடல் கூடுளணன்டம், ஆமய்ச்சயகநி மழ ளனம் ிதமவசனேம் , ளமனள் 
ஷ்னம் உண்மகும் ன்டம் க்குச் ளசவ்பழ பிநங்குகயன் ன்மறம் இினேம் மன் 
அம்னவவத ணமற்பிதமட. னன் ளசன் னவதில் இன்ம் டயனத்டணமகவும் பிரிபமகவும் 
ளசல் ழபண்டுபட கவணளத ஏர்கயன்ழன். உண்வணதில் ளமனநி மபட னகனயமபட க்கு 
பினப்னண்டு ன்மல் அட மன் ஆற் ழபண்டும் ஞிகறக்கு பயதநிக்கக் கூடுழண ன் 
ண்ஞத்டயமழழத ஆகும் . . . 

(. ன. ழப. மட்மர் டயப்மநனக்கு றேடயத கடிடம் ; ஆ. இம. ழபங்கமசடயதின் 
ஆய்ழபட்டியனந்ட) 

ன்மக பிவழமகும் டன்னுவத டைவ ணறுிசும் ளசய்த ழபண்டி றேத்டமநர் டயப்மநனக்கு 
றேடயத கடிடம் இட! 
http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=202082510&format=html 
  
  
  
  

குறுய ணன்னக்குரித ணரிதமவடவதத் டங்கள் பீச் ளசதல்கநிமல் அவந்டபர்கள். மம 
அல்ட அசர் ன்ட ணனபி அக்கமத்டயல் அவதர் ன்று பனங்கய பந்டட.  
  
http://www.chennainetwork.com/kalki/ps/ps1-6.html 
  
  

டயனமழகஸ்பம்  மக மட டயனக்ழகமதியல்  இண்மம் ிகமத்டயல் ளடன் சுபரிறள்ந 
கல்ளபட்டில் திரிபுயச்  சக்கபயர்த்தி   றகாறரி சநன்சகாண்டான்   14-பட ஆண்டில் 
ழகமதிறக்கு யம் பனங்கப்ளற்ட கூப்டுகயட. 
  

ழணற்டி ழகமதியன் ழணற்கு சுபரில் ழகசரிபர்ணன்உவதமர்வ மழந்டயழசமனழடபனுவத 
2-பட ஆண்டில் (கய.ி.1052) தங்ளகமண் ழசமன ணண்த்வடச் ழசர்ந்ட ளபங்குன்க் கூற்த்டயல் 

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=202082510&format=html
http://www.chennainetwork.com/kalki/ps/ps1-6.html


 

 

ணனடவூரில் உள்ந ணமஞிக்கம்ணமபய ன்ம் பிக்கயணசயங்கப்  ல்யபானிடநிமந்துகு 

டயனக்குனெக்குச் சவதமர் டைறு ளமற்கமசுகள் ்ு்ளற்றுக்ளகமண்ட. கமபிரிதின் ளபள்நத்டமல் ழசடம் 
அவந்ட மச பமய்க்கமவச் ளசப்ிவும் ழகமதியல் டயனச்சயற்ம் னவதமன் ணண்த்டயல் 
சயபடர்ணங்கவந டுத்ட பிரிவுவ ளசய்படற்கும் அத்ளடமவக ளசபிப்ளற்ட.  
டபமறு னத்டகம் 

  
  

டயனணங்வகதமழ்பமனம் கள்நர் சனகத்வடச் ழசர்ந்டபர்  

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60507221&edition_id=20050722&format=html 
  
  
http://www.iranian.com/History/2003/May/Pallava/ 
  

ழகமழரின்வண ளகமண்மன், பீமழந்டயர் ழடபன், குழமத்டங்கன், பிக்ண ழசமனன், 

பீஞ்சமத உவதமர் ழமன்ழமரின் 9 கல்ளபட்டுகள்உள்ந. வட ணமடத்டயல் ழபடுரி உற்சபம் 
ணயகவும் சயப்ம என்மகும் 

  
http://www.tamilpayani.com/tn/coimbatore/covai-thirumuruganpoonditemple.htm 
  

ழசமனன் ன்ட டயனன்  கள்நன்  சணஸ்கயனடத்டயல் உள்நடமம்  

http://ennar.blogspot.com/2006/03/1.html 
  
  
http://thamizhan-thiravidana.blogspot.in/2010/12/12.html 

ENNARHYPERLINK "http://thamizhan-

thiravidana.blogspot.com/2010/12/13.html?showComment=1373817570222#c3308673301053047949" 14 லவ, 

2013 9:29 PM 
அனவணதம டயவு மன்மக ழடடித்ழடடி டுத்டள்நரீ்கள் பமழ்த்டக்கள்  

 

ன்யனேம் கூ ளடமனங்கள் உங்கள் ளடமண்வ  

 
  
 

ழசமனன் ன்மல் சமன்ஸ்கயரிட்டில் டயனன் ன்று அர்த்டணம ளகமஞ்சம் ளசமல்றங்கழநன் 
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//ழசமனன் ன்மல் சமன்ஸ்கயரிட்டில் டயனன் ன்று அர்த்டணம ளகமஞ்சம் ளசமல்றங்கழநன்//  
 

  
 

இல்வ. ழசமனன் ன் ளசமல் டணயழ்ச் ளசமல்மகும். அட 'அப்மம்சம்' (APA-BRAHMSA) ப்ட் 
ளகமடுந்டணயனயல் 'ழசமயத' ன்று பனங்கப்ட்ட. அபர்கறக்கு னன் குடுணய உண்டு. இன்வத 
மகயஸ்டமன் (அன்வத அகண் மடம்) குடயதில் உள்ந 'சயி' ன்று அவனக்கப்டும் இத்டக்கனழக 

"ழசமயஸ்டமன்" ன்று ஏரிம் இனக்கயட. அங்கயனந்ட ழசமனபர்ணன் பந்டயனக்க ழபண்டும். டணயவன 
யவவுறுத்டம் Brauhi ளணமனய இந்டப் குடயதில் ழசப்டுபடம், ழசமனபர்ணட னர்பகீத்வட இங்கு 
கமட்டுகயட.   

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60507221&edition_id=20050722&format=html
http://www.iranian.com/History/2003/May/Pallava/
http://www.tamilpayani.com/tn/coimbatore/covai-thirumuruganpoonditemple.htm
http://ennar.blogspot.com/2006/03/1.html
http://www.blogger.com/profile/09045220964598982503
http://www.blogger.com/profile/09045220964598982503
http://www.blogger.com/profile/01048252011566427834
http://www.blogger.com/profile/01048252011566427834
http://www.blogger.com/profile/01048252011566427834


 

 

 
  

 

ழசமயஸ்டமில் சவக்கய (Saraiki) (http://www.absoluteastronomy.com/topics/Siraiki_language) ன்னும் 
ழச்சு ளணமனய இனந்டயனக்கயட. இட னவணதம ளணமனய ன்கயமர்கள். ழசமன பநமட்டில் சனக்வக 
ன்னும் ஊர் இனந்டயனக்கயட. (த்டக்குப் ழர் ளற் ணமநபிகம சனக்வக ன்பர் இந்ட ஊவச் 
ழசர்ந்டபர்.) இந்டப் ளதர் எற்றுவணதின் கமஞணமக சவக்கய ளணமனய ழசயத ழசமயஸ்டமன் ணக்கள் 
குடிதணர்ந்ட குடய சனக்வக ப்ட்டம ன்ட ஆய்வுக்கு உரிதட.   

 
  

 

சவக்கய, Brauhi உட்,அன்வத மடத்டயன் அவத்டப் குடயகநிறம் ழசப்ட் ளணமனயகநில் டணயழ்க் 
கப்ன இனந்டட. அந்டத் டணயழ் 'ளகமடும் டணயழ்' ப்ட்ட. இந்டயதக் கயல் ழகமழமச்சயத 
மண்டிதவச் சமர்ந்ட குடயகநில் ணட்டுழண ளசந்டணயழ் ழசப்ட்ட. 3500 ஆண்டுகறக்கு னன் இன்வத 
ணடவக்கு மண்டிதன் பந்ட ளமறேட ளசந்டணயழ் பமகப் ழசப்மதிற்று. ழணறம் பிபங்கறக்கு 
http://jayasreesaranathan.blogspot.in/2013/04/hanuman-and-sita-conversed-in-madhura.html உள்ந ட 
ஆங்கயக் கட்டுவகவநப் டிக்கவும்.   

 
  

 

யற்க, கள்நர் ணினக்கும் ழசமனர்கறக்கும் ளடமர்ன இனக்கயட ன்று யவத்ட ீங்கள் இவடக் 
கனத்டவவத இட்டினந்டமல், அடற்குப் டயல் இல்வ ன்ழட. கள்நர் ணக்கள் என இணல். 
க்ஷத்டயரித பர்ஞத்வடச் ழசர்ந்டபர்கள் (க்ஷத்டயரித குஞத்வடக் ளகமண்பர்கள்), அந்ட க்ஷத்டயரிதத்வட 
பிட்டு ழனக்கு ழர் ழமர் னரிபவடத் டபிர்த்டமல், அந்டக் குஞத்வடக் ளகமண்டு உண்மகும் அடுத்ட 
டவனவவதக் கல்ன் (GALLAN) ன்று சணஸ்க்னடத்டயல் அவனப்மர்கள். டணயனயறம் அவ்பமழ 
அவனக்கப்ட்ர். டணயனயல் Ga - Ka ழபறுமடு இல்வ. அட ழம சணஸ்க்னடத்டயல்  - ந ழபறுமடு 
இல்வ. இடன் கமஞணமக மநவபில் கல்ன் (GALLAN) ன்ட கள்நன் ன்மகய பிட்ட.   

 
  

 

மடத்டயன் ந்ட னெவதில் பமழ்ந்டபர்கநமக இனந்டமறம், க்ஷத்டயரிதம் பிட்பன் கல்ன் / கள்நன் 
ப்ட்மன். இட டிதமக ம்வ இல்வ. அந்டக் கள்நவப் ளமனர் ன்று ளடமல்கமப்ிதத்டயல் 
ளசமல்ப்ட்டுள்நட. ீன னத்ட ளனப்ன ழம அபர்கநிம் பீம் இனக்கும். அட ப்ளமறேட 
ழபண்டுணமமறம் ளபநிப்மம்,   

 
  

 
(cont'd) 
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சுமணனக்குப் தந்ட, டமம் க்ஷத்டயரிதர்கள் ன்று ளபநிக் கமட்டிக் ளகமள்ந னடிதமணல் ணமடு ழணய்த்டக் 
ளகமண்டு - அப்டி ழணய்ப்டன் னெம்,  இங்கறக்கும் ளசன்று என்றும் ளடரிதமடபர்கள் ழம 
இனந்ட ளகமண்டு ஆமல், மட்டு யவவணவத ன்கு கண்கமஞித்டக் ளகமண்டினந்டபர்கள் கள்நர்கள். 
ழம் பமய்த்ட ளமறேட பீப்ழமர் னரிந்ட அரிதவஞவதக் வகப்ற்வும் ளசய்டமர்கள்.   

 
  

 

http://www.blogger.com/profile/01048252011566427834
http://www.blogger.com/profile/01048252011566427834
http://www.blogger.com/profile/01048252011566427834


 

 

சுமணனக்குப் தந்ட ழசமன அரிதவஞதில் இனந்ட ணன்ன் எனபனும், க்ஷத்டயரித 
குப்ளண்ஞல்மட எனத்டயக்கும், டக்கும் ிந்ட எனபவ அரிதவஞதில் அணர்த்டய, டமன் குகுக்குச் 
ளசன்று சய கமம் ணவந்ட பமழ்ந்டமன் ன்று ணஞிழணகவதில் என குயப்ன இனக்கயட. இடமல் 
சுமணர் அபவ க்ஷத்டயரிதன் அல் ன்று கனடய, ளகமல் ணமட்மர் ன்ழட இடன் ின்ஞி. அந்ட 
ணகட ம்வவதப் ற்ய பிபம் டம் இல்வ.   

 
  

 

கயனஷ்ஞனும் கள்நன் ப்ட்மன். மசந்டனுன் ழமர் னரித னடிதமணல் ழமர்க்கநத்டயயனந்ட ஏடி 
பந்ட பிட்மன். அடமல் Gallan - கள்நன் ப்ட்மன். டபமவகதில் உள்ந டபகமடீஷ் ழகமபியல் 
குடி ளகமண்டுள்ந கயனஷ்ஞவ 'ன் ழசமட் கயனஷ்ஞம' ன்றுடமன் அவனக்கயமர்கள். ழமர்க் 
கமத்டயயனந்ட ஏடி பந்டபன் ன்று ளமனள்.   

 
  

 

சுவபக் ளகமல்றம் னஸ்லீம்கள் ஆடயக்கத்டயல் இன்று இனக்கும் மகயஸ்டமில் மபல்ிண்டிக்கும், 

இஸ்மணமமத்டக்கும் இவழத 'கள்நர் ளசய்டமன்' Kallar Seydan ளசய்டமன் ன்று ஏரிம் இனக்கயட. 
இங்கு சுக்கறக்குக் கமபம கயனஷ்ஞனுக்கு என ழகமபில் இனந்டட ன்று கண்டு ிடித்டள்நமர்கள் 
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கள்நர் ன் ளதர் இங்கயனப்ட ஆச்சரிதத்வடத் டந்டமறம், கயனஷ்ஞன் ழகமபில் அந்டப் ளதர்க் 
கமஞத்வடக் கமட்டுகயட. இந்டப் ளதனம், கயனஷ்ஞன் ழகமபிறம் மடம் னறேபடம், டணயழ் - 
சணஸ்க்னடம் எனங்கயவஞடயனந்ட யவக்கு ணற்றுளணமன சமன்மகும். மடம் னறேபடம் டணயழ் ழச்சு 
ளணமனயதமகவும், சணஸ்க்னடம் டிப்ன ளணமனயதமகவும் இனந்டயனக்கயட. ட ஆங்கய பவத்டநத்டயல் 
இட குயத்ட  கட்டுவகள் இனக்கயன். 

Kallar Syedan’s Krishna temple: Precious heritage in ruins 

  

Kallar Syedan is a very historical town boasting some of the remarkable buildings of the past. The town rose to 

prominence during the Sikh rule that left a number of imprints in the form of magnificent havelis, grand and 

splendid gurdwaras, while small fortresses dotted the whole of Rawalpindi district. During Sikh rule, Hindus 

constructed many temples in Rawalpindi.   

 

  

 

A Hindu temple overlooking a Nullah at Kallar Syedan dates back to Sikh period. The temple is dedicated to Hindu 

god Krishna. The temple is built on octagonal raised platform and each of the corners of the platform is crowned 

with kiosks imparting beauty to the structure. Images (murtis) may have been placed in these kiosks. To eastern side 

of the platform are the stairs which lead to main mandapa (closed or open pillared hall preceding inner sanctum) of 

the temple.   

 

  

 



 

 

The mandapa is again crowned with dome adorned with paintings. On northern wall is a painting of Krishna and 

Radha. Krishna is shown playing flute in the company of gopis. This depiction of Krishna playing flute with the 

gopis, one on each side of him, is painted on the northern wall of the mandapa. On southern wall is representation of 

gajendramoksha (the liberation of elephant) in which sea monster is shown to have held the elephant by one of its 

feet. Vishnu is also shown to have reached there mounted on his vihana (vehicle) Garuda to save the elephant. On 

the eastern side one finds painting which shows Vishnu reclining on Shesha (Sheshai Vishnu). On entering into the 

grabhagriha (inner sanctum) of the temple, one finds haystack which has been kept by the occupants.   

 

  

 

The temple of Krishna is in a very derelict condition. However, the wall paintings still look immaculate. The 

grabhagriha of temple is replete with the stories of Krishna. 
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